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JUDEŢUL PRAHOVA                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul propriu 

și aprobarea  regulamentelor  de organizare și funcționare pentru aparatul 

propriu al direcției și pentru unitățile de asistență socială pentru copii și 

unitățile de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități și persoane 

vârstnice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova și subordonate acesteia, 

 
 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.27.506/06 decembrie 2019  al  domnului președinte al 

Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun   nr. 27.507 /06 

decembrie  2019 al Serviciului resurse umane și al Direcției Juridic Contencios 

și  Administrație  Publică  privind    modificarea  organigramei  și  a  statului  de 

funcții pentru aparatul propriu și aprobarea regulamentelor de organizare și 

funcționare  pentru aparatul propriu al direcției și pentru unitățile de asistență 

socială pentru copii și unitățile de asistență socială pentru persoane adulte cu 

dizabilități și persoane vârstnice ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova și subordonate acesteia; 

- Prevederile din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile   din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

pentru  aprobarea  regulamentelor  –  cadru  de  organizare  și  funcționare  ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile  din  partea  a  VI  a  privind  ,,  Statutul  funcționarilor  publici, 

prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și 

evidența personalului plătit din fonduri publice ,, din  Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul   Administrativ, cu modificările   și 

completările ulterioare, respectiv art. 370 alin.(1)-(3), art.406 și   art.407 

coroborate cu prevederile art.612 ; 

- Anexele la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 121/28 septembrie 

2018  privind  aprobarea  structurii  organizatorice  și  a  numărului  de  posturi 

pentru  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Prahova, 

cu modificările și completările ulterioare. 



- Prevederile Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Județul Prahova 

în perioada 2014-2020, a Planului operațional de acțiune în domeniul Protecției 

Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a Persoanelor Vârstnice în 

perioada 2014-2020 și a Planului operațional de acțiune în domeniul Protecției 

Copilului în perioada 2014-2020, aprobate prin  Hotărârea nr. 109/2017; 

- Prevederile Planului de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul județului Prahova, aprobat prin Hotărârea 

nr.45/2019 a Consiliului Județean Prahova, cu modificările aprobate prin 

Hotărârea nr. 96/2019  a Consiliului Județean Prahova; 
Hotărârea nr. 9/2019 a  Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului; 

Prevederile  art.3  din Hotărârea  de Guvern nr.  867/2015  pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – 

cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, 
Prevederile din următoarele ordine ale Ministrului muncii și justiției 

sociale  :  Ordinul  nr.  81/2019    privind  aprobarea  Standardelor  minime  de 

calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale,   Ordinul nr. 

27/2019  privind  aprobarea  Standadelor  minime  de  calitate  pentru  serviciile 

sociale de zi destinate copiilor, Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea 

Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilități, Ordinul nr. 29/2019 pentru 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate  persoanelor  vârstnice,  persoanelor  fără  adăpost,  tinerilor  care  au 

părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte 

aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor 

acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Ordin nr. 25/2019 privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, Ordinul nr. 

28/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, 
 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), alin.(2) lit. b) și c ) și 

alin.(5) lit.b), precum și ale art.182 alin. (1) și (2)  din  Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul   Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art.1    (1)  Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru 

aparatul propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova. 



(2) Organigrama pentru aparatul propriu al Direcției Generale de 

Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului  Prahova  modificată  conform 

prevederilor alin.(1)  este cuprinsă  în anexele nr.1 și    nr.1.1  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Direcției Generale de 

Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului  Prahova  modificat     conform 

prevederilor alin.(1) este  cuprins    în anexele  nr.2 și nr.2.1  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 

Art.2  Se  aprobă regulamentele de organizare și funcționare pentru aparatul 

propriu  al  direcției  și  pentru  unitățile  de  asistență    socială  pentru  copii  și 

unitățile de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități și persoane 

vârstnice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova și subordonate acesteia, conform anexelor nr. 3 - 3.23.2. 
 

 

Art.3  Anexele nr. 3 - 3.23.2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Generală de 

Asistență Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, BOGDAN 

ANDREI TOADER 
 

 
 
 
 

Contrasemnează, 

SECRETAR  GENERAL 

HERMINA ADI  BÎGIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 16 decembrie 2019  

Nr. 172 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL PRAHOVA   

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE  

Nr.27.506/06 decembrie 2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul propriu și aprobarea  regulamentelor  de organizare și funcționare 

pentru aparatul propriu al direcției și pentru unitățile de asistență  socială pentru copii 

și unitățile de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități și persoane 

vârstnice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și 

subordonate acesteia, 

 

              În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) și c), 

precum și ale art.182 și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ  „Consiliul judeţean hotărăște înființarea 

sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome  și 

aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean, 

organigrama, statul de funcţii și regulamentul de organizare și funcţionare ale 

aparatului de specialitate al consilului județean, precum și ale instituţiilor  și 

serviciilor publice  de interes judeţean și ale societăţilor și regiilor autonome de 

interes judeţean.”  

              Văzând  scrisoarea nr. IA 42.609/ 06 decembrie 2019  a Direcţiei    Generale 

de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Prahova, precum și prevederile art. 3 din 

Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum si a regulamentelor – cadru de organizare si functionare a serviciilor 

sociale, prevederile din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 

de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și prevederile din partea a VI a privind ,, Statutul 

funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația 

publică și evidența personalului plătit din fonduri publice ,, din  Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  se consideră oportună  modificarea organigramei și a 

statului de funcții pentru aparatul propriu și aprobarea  regulamentelor de organizare 

și funcționare pentru aparatul propriu al direcției și pentru unitățile de asistență  

socială pentru copii și unitățile de asistență socială pentru persoane adulte cu 

dizabilități și persoane vârstnice ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova și subordonate acesteia, argumentat astfel: 

  

        I        Activitatea desfășurată în cadrul aparatului propriu al direcției se 

reorganizează având în vedere prerogativa de putere publică și se modifică statul de 

funcții prin : 



- transformarea a 19 posturi  ocupate de natură contractuală (1 post de  

conducere de șef serviciu grad II/S, 4 posturi de inspector de specialitate IA/S,  2 

posturi de inspector de specialitate II/S, 1 post de inspector de specialitate III/S, 3 

posturi de instructor de educație principal/M, 1 post de referent IA/M, 3 posturi de 

psiholog practicant/S, 1 post de asistent social specialist/S, 3 posturi de asistent social 

practicant/S)  în  19 posturi ocupate funcții publice de execuție (6 posturi de consilier 

clasa I grad superior/S, 2 posturi de consilier clasa I grad principal/S, 6 posturi de 

consilier clasa I grad asistent/S, 1 post de execuție de consilier clasa I grad debutant/S 

și 4 posturi de execuție de referent clasa III grad superior/M.)  

 

  - desființare  1 post vacant de natură contractuală de inspector de specialitate IA/S și 

se înființează 1 post vacant  funcție publică de conducere de șef serviciu, grad II la 

Serviciul de Consiliere Psihosocială .  

 

II aprobări de regulamente de organizare și funcționare , 

 

  Regulamentul de organizare și functionare este un document propriu 

serviciului social, care conține cel puțin următoarele: identificarea serviciului social 

conform Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de infiintare, organizare si 

functionare, principiile care stau la baza acordarii serviciilor, functiile si activitatile 

principale, conditiile de accesare, drepturile si obligatiile persoanelor beneficiare, 

structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile orientative de personal. 

          Prevederile regulamentelor sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, 

cât și pentru angajații unităților de asistență socială și, după caz, pentru membrii 

familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.  

         Elaborarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare se realizează cu 

respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislaţiei specifice, 

convenţiilor internaţionale ratificate prin lege şi a celorlalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi a standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

 

Având în vedere aceste obiective se supune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.   

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 
 

 



1 

 

ROMÂNIA                                                                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ                                                         

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.27.507/06 decembrie 2019  

 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul propriu și aprobarea  regulamentelor  de organizare și funcționare 

pentru aparatul propriu al direcției și pentru unitățile de asistență  socială pentru 

copii și unitățile de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități și 

persoane vârstnice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova și subordonate acesteia, 

 

               Văzând   scrisoarea nr. IA 42.609/ 06 decembrie 2019   a  Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  şi Protecţia Copilului Prahova , precum și prevederile 

art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum si a regulamentelor – cadru de organizare si functionare a 

serviciilor sociale, prevederile din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din partea a VI a privind 

,, Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice ,, din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu 

modificările  și completările ulterioare,  se propune  modificarea organigramei și a 

statului de funcții pentru aparatul propriu și aprobarea  regulamentelor de organizare și 

funcționare ale unităților de asistență  socială  pentru copii,  de asistență  socială pentru 

persoane adulte cu handicap  și  persoane vârstnice,  din cadrul  instituției, argumentat 

astfel: 

I. Tabel privind transformarea posturilor contractuale în funcții publice: 
Nume/prenume 

(vacant) 

Funcția 

contractuală 

deținută 

Nivelul 

studiilor 

absolvite 

Vechimea în 

specialitatea 

studiilor 

necesare 

ocupării 

funcției 

publice la  

(01 nov 2019) 

în ani/luni/zile  

Funcția 

publică 

propusă 

Salarizarea 

conform 

Legii – 

cadru nr. 

153/2017 

privind 

salarizarea 

personalului 

plătit din 

fonduri 

publice 
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Popescu 

Roberto 

Alexandru 

Inspector  

Specialitate II 

S 05/03/23 Consilier/principal 

Gradaţia 2 

5.870 

Panaete Oana 

Roxana 

Inspector  

Specialitate IA 

S 11/04/21 Consilier/superior 

Gradaţia 3 

7.053 

Tocaciu 

Marilena Denis 

Inspector  

Specialitate IA 

S 11/03/05 Consilier/superior 

Gradaţia 5 

7.411 

Popa Gabriela Inspector  

Specialitate IA 

S 06/02/26 Consilier/principal 

Gradaţia 5 

6.477 

Pasăre Cristina Inspector  

Specialitate II 

S 07/06/15 Consilier/superior 

Gradaţia 2 

6.717 

Filip Liliana 

Nicolița 

Inspector  

Specialitate IA 

S 10/09/05 Consilier/superior 

Gradaţia 5 

7.411 

Costea Camelia Instructor de 

educație 

principal 

M 26/07/05 Referent/superior 

Gradaţia 5 

5.307 

Cîrlan Salomia 

Simona 

Instructor de 

educație 

principal 

M 08/09/25 Referent/superior 

Gradaţia 2 

4.809 

Pricopie 

Marcela 

Olimpia 

Instructor de 

educație 

principal 

M 23/00/07 Referent/superior 

Gradaţia 5 

5.307 

Nicolae Cristina Referent IA M 16/07/00 Referent/ superior 

Gradaţia 5 

5.307 

Muscalu 

Valentina 

Șef serviciu 

Grad II 

S 15/08/29 Consilier/superior 

Gradaţia 4 

7.230 

Bolocanu 

Andreea 

Camelia 

Psiholog 

practicant 

S 01/01/20 Consilier/asistent 

Gradaţia 0 

4.150 

Bratu Carmen 

Bianca 

Asistent 

Social 

practicant 

S 00/10/03 Consilier/debutant 

Gradaţia 0 

3.750 

Vișan Irina Inspector de 

specialitate III 

S 01/10/19 Consilier/asistent 

Gradaţia 0 

4.150 

Aprodu Maria 

Daniela 

Psiholog 

practicant 

S 04/08/18 Consilier/asistent 

Gradaţia 2 

4.686 

Drujă Georgeta 

Mihaela  

Psiholog 

practicant 

S 02/07/29 Consilier/asistent 

Gradaţia 4 

5.045 

Grigore Andreea 

Mihaela 

Asistent social 

practicant 

S 03/06/09 Consilier/asistent 

Gradaţia 1 

4.462 

Ionescu Ana 

Maria 

Asistent social 

practicant 

S 03/00/18 Consilier/asistent 

Gradaţia 1 

4.462 

Ilieș Constanța 

Daniela 

Asistent social 

specialist 

S 07/01/24 Consilier/superior 

Gradaţia 5 

7.411 

 

       În cadrul Serviciului Resurse Umane se transformă 1post ocupat de execuție 

de natură contractuală de inspector de specialitate II/S (Popescu Roberto Alexandru) în 

post funcție publică de execuție de consilier clasa I grad principal/S. Domnul Popescu 

Roberto Alexandru se reîncadrează pe funcția publică de execuție de consilier clasa I 
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grad principal/S. Structura posturilor Serviciului Resurse Umane este următoarea : 1 

post ocupat funcție publică de conducere de șef serviciu grad II/S (Gogescu Carmen), 

2 posturi ocupate funcție publică de execuție de consilier clasa I grad superior/S (Zincă 

Mădălina, Cristescu Maria Steluța), 1 post vacant de funcție publică de execuție de 

consilier clasa I grad superior/S, 1 post ocupat funcție publică de execuție de consilier 

clasa I grad principal/S și 3 posturi ocupate de funcție publică de execuție de referent 

clasa III grad superior/M. 

          În cadrul Compartimentului Secretariatul Comisiei pentru Adulți se transformă 2 

posturi ocúpate de execuție de natură contractuală de inspector de specialitate IA/S 

(Panaete Oana Roxana, Tocaciu Marilena Denis) în posturi funcție publică de execuție 

de consilier clasa I grad profesional superior/S. Doamna Panaete Oana Roxana și 

doamna Tocaciu Marilena Denis se reîncadrează pe funcțiile publice de execuție de 

consilier clasa I grad profesional superior/S. Structura posturilor Compartimentului 

Secretariatul Comisiei pentru Adulți este următoarea: 3 posturi ocupate funcție publică 

de execuție de consilier clasa I grad superior/S (Giurea Clemansa, Panaete Oana 

Roxana, Tocaciu Marilena Denis) și 1 post ocupat funcție publică de execuție de 

referent clasa III grad superior/M (Dinu Luminița). 

           În cadrul Serviciului Relații cu Publicul se transformă 1 post ocúpat de execuție 

de natură contractuală de inspector de specialitate IA/S (Popa Gabriela Elisabeta) în 

post funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal/S. 

Doamna Popa Gabriela Elisabeta se reîncadrează pe funcția publică de execuție de 

consilier clasa I grad profesional principal/S. Structura posturilor Serviciului Relații cu 

Publicul este următoarea: 1 post ocupat funcție publică de conducere de șef serviciu 

grad II/S (Nicola Corina), 9 posturi ocupate funcție publică de execuție de consilier 

clasa I grad superior/S (Volintiru Alina, Cristea Gabriela, Mălăescu Georgeta, 

Gheorghe Elena, Tudor Cristina, Mărgăritaru Luminița, Ștefănescu Mihaela, 

Ungureanu Corina, Sorescu Mihaela), 1 post vacant funcție publică de execuție de 

consilier clasa I grad superior/S, 1 post funcție publică de execuție de consilier clasa I 

grad profesional principal/S ( Popa Gabriela Elisabeta), 3 posturi ocupate funcție 

publică de execuție de referent clasa III grad superior/M (Viziru Maria, Gherghiceanu 

Marina Georgeta, Ioniță Paulina), 1 post ocupat de execuție personal contractual de 

inspector de specialitate gradul IA/S (Stoicescu Maria), 1 post ocupat de execuție 

personal contractual de inspector de specialitate gradul I/S (Pârvan Daniela), 1 post 

ocupat de execuție personal contractual de inspector de specialitate gradul II/S (Anton 

Carmen), 2 posturi ocupate de executie de referent gradul IA/M (Stan Nicoleta, 

Militaru Mariana) și 1 post ocupat de execuție personal contractual de asistent social 

principal/S (Pavliuc Alina). 

        În cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Salarizare se transformă 1 post 

ocupat de execuție de natură contractuală de inspector de specialitate II/S ( Pasăre 

Cristina Gabriela) în post funcție publică de execuție de consilier clasa I grad 

superior/S. Doamna Pasăre Cristina Gabriela se reîncadrează pe funcția publică de 

execuție de consilier clasa I grad superior/S. Structura posturilor  Serviciului Financiar 

Contabilitate Salarizare  este următoarea: 1 post ocupat funcție publică de conducere 
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de șef serviciu grad II/S (Negoiță Lorelai), 3 posturi ocupate funcție publică de 

execuție de consilier clasa I grad superior/S (Bălan Lina, Sima Mihaela, Pasăre 

Cristina Gabriela), 1 post ocupat funcție publică de execuție de referent clasa III grad 

superior/M (Tulea Cristina), 1 post vacant funcție publică de execuție de referent clasa 

III grad superior/M, 1 post ocupat de execuție personal contractual de inspector de 

specialitate gradul IA/S (Manta Laura Elena) și 1 post vacant de execuție personal 

contractual de inspector de specialitate gradul IA/S. 

       În cadrul Compartimentului PSI Securitate și Sănătate în Muncă se transformă 1 

post ocupat de execuție de natură contractuală de inspector de specialitate IA/S (Filip 

Liliana Nicoliță) în post funcție publică de execuție de consilier clasa I grad 

superior/S. Doamna Filip Liliana Nicoliță se reîncadrează pe funcția publică de 

execuție de consilier clasa I grad superior/S.  Structura posturilor Compartimentului 

PSI Securitate și Sănătate în Muncă este următoarea: 2 posturi ocúpate funcție publică 

de execuție de inspector clasa I grad superior/S ( Vlad Roxana, Jalbă Cristina) și 1 post 

ocupat funcție publică de execuție de consilier clasa I grad superior/S (Filip Liliana 

Nicolița). 

     În cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap se transformă 

1 post ocupat de execuție de natură contractuală de referent IA/M în post funcție 

publică de execuție de referent clasa III grad profesional superior/M (Nicolae Cristina) 

și 3 posturi ocupate de execuție de natură contractuală de instructor de educație 

principal/S (Costea Camelia, Cîrlan Salomia Simona, Pricopie Marcela) în posturi 

funcție publică de execuție de referent clasa III grad superior /S. Doamna Nicolae 

Cristina, doamna Costea Camelia, doamna Cîrlan Salomia Simona și doamna Pricopie 

Marcela se reîncadrează pe funcția publică de execuție de referent clasa III grad 

superior /M. Structura posturilor Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu 

Handicap este următoarea: 1 post ocupat funcție publică de conducere de șef serviciu 

grad II/S (Mihail Roxana), 2 posturi ocupate funcție publică de execuție de consilier 

clasa  I grad superior/S (Sofia Elena, Anghel Nicoleta), 1 post ocupat funcție publică 

de execuție de inspector clasa I grad superior/S (Petre Nicoleta), 2 posturi ocupate 

funcție publică de execuție de consilier clasa I grad principal/S (Gogan Munteanu Ana, 

Mateescu Claudia Loredana), 4 posturi ocupate de execuție funcție publică de consilier 

clasa I grad asistent/S (Cristea Nicoleta Irina, Szabo Simona, Nichita Emilia, Savu 

Elena), 4 posturi ocupate de execuție funcție publică de execuție de referent clasa III 

grad superior/M (Costea Camelia, Cîrlan Salomia Simona, Pricopie Marcela Olimpia, 

Nicolae Cristina), 2 posturi ocupate de execuție personal contractual de medic grad 

specialist/S (Radu Luminița Ioana, Vidru Bogdan Gabriel) și 1 post ocupat de execuție 

personal contractual de medic/S (Constantinescu Corina).  

         În cadrul Serviciului de Consiliere Psihosocială se transformă 1 post ocupat de 

conducere de natură contractuală de șef serviciu grad II/S (Muscalu Valentina) în post 

funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior/S, 3 posturi 

ocupate de execuție de natură contractuală de psiholog practicant/S (Bolocanu 

Andreea Camelia, Aprodu Maria Daniela, Drujă Georgeta Mihaela) în posturi funcție 

publică de execuție de consilier clasa I grad asistent/S, 2 posturi ocupate de execuție de 
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natură contractuală de asistent social practicant/S (Ionescu Ana Maria, Grigore 

Andreea Mihaela) în posturi funcție publică de execuție de consilier clasa I grad 

asistent/S, 1 post ocupat de execuție de natură contractuală de asistent social 

practicant/S (Bratu Carmen Bianca) în post funcție publică de execuție de consilier 

clasa I grad debutant/S, 1 post ocupat de execuție de natură contractuală de asistent 

social specialist/S (Ilieș Daniela Constanța) în funcție publică de execuție de consilier 

clasa I grad superior/S și 1 post ocupat de execuție de natură contractuală de inspector 

de specialitate III/S (Vișan Irina) în post funcție publică de execuție de consilier clasa I 

grad asistent/S. Doamna Muscalu Valentina se reîncadrează pe funcția publică de 

execuție de consilier clasa I grad profesional superior/S. Doamna Bolocanu Andreea 

Camelia, doamna Aprodu Maria Daniela, doamna Drujă Georgeta Mihaela, doamna 

Ionescu Ana Maria și doamna Grigore Andreea Mihaela) se reîncadrează pe functia 

publică de execuție de consilier clasa I grad asistent/S. Doamna Bratu Carmen Bianca 

se reîncadrează pe functia publică de execuție de consilier clasa I grad debutant/S. 

Doamna Ilieș Daniela Constanța se reîncadrează în funcția publică de execuție de 

consilier clasa I grad superior/S. Doamna Vișan Irina se reîncadrează pe funcția 

publică de execuție de consilier clasa I grad asistent/S.  

 

   II  Se desființează funcția vacantă de execuție de natură contractuală de 

inspector de specialitate IA/S și se înființează 1 post funcție publică de conducere 

de șef serviciu grad II/S la Serviciul Consiliere Psihosocială.  

       Structura posturilor Serviciului Consiliere Psihosocială este următoarea: 1 post 

vacant funcție publică de conducere de șef serviciu grad II/S, 2 posturi ocupate funcție 

publică de execuție de consilier clasa I grad superior/S (Muscalu Valentina, Ilieș 

Daniela Constanța), 6 posturi ocupate funcție publică de execuție de consilier clasa I 

grad asistent/S (Bolocanu Andreea Camelia, Aprodu Maria Daniela, Drujă Georgeta 

Mihaela, Ionescu Ana Maria, Grigore Andreea Mihaela, Vișan Irina), 1 post ocupat 

funcție publică de execuție de consilier clasa I grad debutant/S (Bratu Carmen Bianca) 

și 1 post ocupat de execuție de natură contractuală de psiholog practicant/S (Angelescu 

Raluca Georgiana). 

 

         Rezultanta reorganizării activității aparatului propriu, având în vedere 

prerogativa de putere publică, cu menținerea în numărul aprobat de 2.264 posturi  este 

următoarea la nivel de instituție :  

- 168  posturi funcții publice (20 de conducere și 148 de execuție ), 

- 2.096 posturi de natură contractuală (51 de conducere și 2.045 de execuție), 

  

III  aprobări de regulamente de organizare și funcționare  

 

  Regulamentul de organizare și functionare este un document propriu 

serviciului social, care conține cel puțin următoarele: identificarea serviciului 

social conform Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de înființare, 

organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciilor, 
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funcțiile și activitațile principale, condițiile de accesare, drepturile și obligațiile 

persoanelor beneficiare, structura organizatorică, numarul de posturi și categoriile 

orientative de personal. 

          Prevederile regulamentelor sunt obligatorii atat pentru persoanele 

beneficiare, cât și pentru angajații unităților de asistență socială și, după caz, 

pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, 

vizitatori.  

            Elaborarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare se 

realizează cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislaţiei 

specifice, convenţiilor internaţionale ratificate prin lege şi a celorlalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi a standardelor 

minime de calitate aplicabile.          

     Identificarea serviciului social conține denumirea serviciului care trebuie să se 

încadreze  în  categoriile și tipurile de servicii sociale, cu menționarea codului, 

potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale. 

     Scopul serviciului social cuprinde urmatoarele informatii: activitatile de baza, 

categoria de beneficiari, situatia de dificultate la care serviciul raspunde. 

     Cadrul legal de infiintare mentioneaza prevederile cadrului general de 

organizare si functionare a serviciilor sociale, precum si a altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului. 

     Principiile  care  stau la baza acordării serviciului social sunt principiile 

generale care guverneaza sistemul național de asistență  socială, precum și 

principiile specifice care stau la baza acordarii serviciilor sociale prevazute în 

legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte 

acte internaționale în materie la care România este parte, precum și standardele 

minime de calitate aplicabile.  

     Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane și familii aflate în situații de 

dificultate sau în risc de excluziune sociala, admise în centru după criterii de 

eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației 

speciale și a misiunii centrului. 

    Funcțiile  și  activitățile  principale :  de furnizare a serviciilor sociale, de 

informare a beneficiarilor,  potentialilor beneficiari, autoritatilor publice și 

publicului larg despre domeniului sau de activitate, de promovare a drepturilor 

beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora,  de promovare a drepturilor 

omului in general, precum si de prevenire a situatiilorde dificultate in care pot 

intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 

de asigurare a calitatii serviciilor sociale, de administrare a resurselor financiare, 

materiale si umane ale centrului. 

   Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal sunt 

aprobate prin hotărârea  a consiliului județean cu respectarea prevederilor 

standardelor minime obligatorii pentru serviciile sociale si a prevederilor 

Hotararii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
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sociale, precum si a regulamentelor – cadru de organizare si funcționare a 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.  

     Finanțarea centrului cuprinde estimarea bugetului de venituri și cheltuieli care 

să asigure resursele necesare acordarii serviciilor sociale cel puțin la nivelul 

standardelor minime de calitate  aplicabile.  

 

              Față de cele prezentate mai sus,  modificarea organigramei și a statului 

de funcții pentru aparatul propriu  și aprobarea   regulamentelor  de organizare și 

funcționare pentru aparatul propriu al direcției și pentru unitățile de asistență  

socială pentru copii și unitățile de asistență socială pentru persoane adulte cu 

dizabilități și persoane vârstnice ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova și subordonate acesteia, considerăm că respectă 

prevederile legale în vigoare  și avizăm favorabil  proiectul de hotărâre, cu 

încadrarea în limita fondului de cheltuieli aprobat pentru anul 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,                                                                   Șef serviciu,   

Tincă Alina Georgiana                                                           Ion Elena 
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DIRECTOR EXECUTIV

Total functii publice (aparatul propriu)
funcţii de conducere
funcţii de execuţie

Total contractual
funcţii de conducere
funcţii de execuţie

(aparat propriu)
funcţii de conducere

168
20

148
2096

1
DIRECTOR
EXECUTIV
 ADJUNCT

COMISIA DE EVALUARE A 
PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP

1

centre de plasament)
funcţii de conducere
funcţii de execuţie 1670

375
1721

51

funcţii de execuţie

LA HOTARÂREA……………………

DIN…………………………………….din care

TOTAL GENERAL
DE ASISTENŢĂ SOCIALA ŞI PROTECŢIA COPILULUI

(instituţii de asistenţă şi 

51
2045

375
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Total contractual

168

50

funcţii de execuţie
funcţii de conducere

asistenţi maternali profesionişti 298
asistenţi personali profesionişti

funcţii de execuţie

din care:

funcţii de conducere
Total funcţii publice 

Total aparat propriu:
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DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
APARATUL PROPRIU
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CONSILIUL JUDEŢEAN   PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

ŞI  PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA                                                                                                                                                                                                                                                                  

          ANEXA nr. 2 

                                                                                                                                 la Hotărârea nr. _____________ 

  din _________________________                                                      

           

 

 

STAT DE FUNCŢII   

AL  DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI  PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA 
 

 

 

 

Denumire funcţie/grad 

profesional 

Clasă        

(nivel 

studii) 

Categorie funcţie publică Personal 

contractual Inalt funcţionar 

public 

Conducere Execuţie 

Total general 

din care: 

- - 20 148 2096 

Director executiv 

Grad II 

I - 1 - - 

Director executiv adjunct 

Grad II 

I - 2 - - 

Sef serviciu 

Grad II 

I - 13 - - 

Sef birou 

Grad II 

I - 4 - - 

Consilier,  

inspector, consilier 

juridic, consilier achiziţii 

publice 

 

din care : 

- gr.superior  

 

 - gr.principal  

 

- gr.asistent  

 

- gr. debutant  

I - - 127 

 

 

 

 

 

90 

 

15 

 

19 

 

3 

 

- 

Consilier 

 

- gr. superior  

 

- gr. principal  

 

- gr. asistent  

 

- gr. debutant  

I - - 108 

 

74 

 

13 

 

19 

 

2 

 

 

Consilier juridic  

 

- gr. superior 

 

- gr. principal 

 

       - gr.asistent 

 

      - gr. debutant 

I - - 6 

 

5 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 



Consilier achiziţii publice 

 

- gr. superior  

 

- gr. principal  

 

- gr. asistent  

 

- gr. debutant 

   6 

 

4 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Inspector 

 

- gr. superior  

 

- gr. principal  

I - - 7 

 

7 

 

0 

 

 

Auditor 

 

- gr. superior  

 

- gr. principal  

 

 

I 

 

- 

 

- 
 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Referent 

 

- gr. superior  

 

- gr. principal  

 

- gr. asistent 

 

III   18 

 

18 

 

0 

 

0 

 

 

  Personal  

Contractual 

- funcţie de conducere 

 -       funcţie de execuţie   

- - - - 2096 

 

51 

2045 

 

Aparat propriu al DGASPC 

 

-     funcţie de conducere  

-      funcţie de execuţie 

     

375  

 

0 

375   

 

Instituţii de asistenta 

socială –adulti 

- functie de conducere  

-      functie de execuţie 

     

1129 

 

27 

1102 

 

Instituţii de asistenta 

socială -copii 

- funcţii de conducere  

-       funcţii de execuţie 

     

592 

 

24 

568 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN   PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

ŞI  PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA                                                                                                                                                                                                                                                                   

                      ANEXA nr. 2.1 

                                                                                                                                la Hotărârea nr. _____________ 

      din _________________________                                                      

 

 

 

STAT DE FUNCŢII   

AL  DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI  PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA 

APARATUL PROPRIU 

 

 

 

Denumire funcţie/grad 

profesional 

Clasă /       

Nivel studii 

Categorie funcţie publică/post Personal 

contractual Inalt funcţionar 

public 

Conducere Execuţie 

Total general 

din care: 

- - 20 148 375 

Director executiv 

Grad II 

I - 1 - - 

Director executiv adjunct 

Grad II 

I - 2 - - 

Şef serviciu 

Grad II 

I - 13 - - 

Şef birou 

Grad II 

I - 4 - - 

Consilier,  

inspector, consilier 

juridic, Consilier achiziţii 

publice 

din care : 

 

- gr.superior  

 

 - gr.principal  

 

- gr.asistent  

 

- gr. debutant  

I - - 127 

 

 

 

 

 

90 

 

15 

 

19 

 

3 

 

- 

Consilier 

 

- gr. superior  

 

- gr. principal  

 

- gr. asistent  

 

- gr. debutant  

I - - 108 

 

74 

 

13 

 

19 

 

2 

 

 

Consilier juridic  

 

- gr. superior 

 

- gr. principal 

 

      - gr.asistent 

 

     - gr. debutant 

I - - 6 

 

5 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

 



Consilier achiziţii publice 

 

- gr. superior  

 

- gr. principal  

 

- gr. asistent  

 

- gr. debutant 

   6 

 

4 

 

1 

 

0 

 

1 

 

 

Inspector 

 

- gr. superior  

 

- gr. Principal  

I - - 7 

 

7 

 

0 

 

 

Auditor 

 

- gr. superior  

 

- gr. principal  

 

 

I 

 

- 

 

- 
 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Referent 

 

- gr. superior  

 

- gr. principal  

 

- gr. asistent 

 

III   18 

 

18 

 

0 

 

0 

 

 

  Personal  

Contractual 

- funcţie de conducere 

 -       funcţie de execuţie   

- - - - 375 

 

- 

375 

Şef serviciu 

Gradul II 
S - - -  

Asistent social 

- gr. principal 

- gr. specialist 

- gr. practicant 

S - - 2 

1 

0 

1 

 

Psiholog 

- gr. practicant 
S -  1 

1 

 

Medic 

             - medic 

        -  gr. specialist 

S - - 6 

2 

4 

 

Inspector specialitate 

- gr. IA 

- gr. I 

- gr. II 

- gr. III 

S - - 7 

5 

1 

1 

0 

 

Referent 

- tr. IA 
M - - 4 

4 

 

Instructor educaţie 

- tr. principal 
M - - 0 

0 

 

Şofer 

- tr. I 
G/Sc. prof - - 5 

5 

 

Îngrijitor M/G - - 2  

Asistenţi maternali 

profesionişti 

M/G - - 298  

Asistenţi personali 

profesionişti 

M/G - - 50  
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 ROMANIA        ANEXA NR. 3 

JUDEŢUL PRAHOVA       LA HOTĂRÂREA NR. _______ 

CONSILIUL JUDEŢEAN      DIN ______________________ 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

 DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  

COPILULUI PRAHOVA 

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 

  

 ART. 1 

 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, denumită în 

continuare Direcţia generală, este instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea 

Consiliului Judeţean Prahova, care asigură la nivel judeţean, aplicarea politicilor sociale în domeniul 

protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi altor persoane, 

grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de 

asistență socială și a serviciilor sociale. 

 (2) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală îndeplineşte următoarele 

funcţii: 

    a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială și planului anual de 

dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean; 

    b)  de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei și a drepturilor copilului, 

a persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, persoanelor vârstnice, etc., precum și a 

măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla 

anumite grupuri sau comunități la nivelul judeţului; 

    c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

    d) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care 

au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum 

şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanții furnizorilor 

privați de servicii socile, precum și cu persoanele beneficiare; 

    e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului; 
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    f) de reprezentare a Consiliului Judeţean Prahova, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului; 

    g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 

vulnerabile. 

     (3) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei generale se aprobă prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

  

 ART. 2  

 Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate de Direcţia generală se finanţează 

din următoarele surse: 

1. bugetul judeţului Prahova; 

2. bugetul de stat; 

3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 

4. programe de interes naţional, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie, din 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii; 

5. contribuţia persoanelor beneficiare sau ale întreţinătorilor acestora, după caz; 

6. alte surse de finanatare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

  ART. 3 

 Patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este alcătuit din 

bunurile mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii, stabilite pe baza bilanţului contabil încheiat 

anual, precum şi din bunurile dobândite ulterior acestei date, în condiţiile legii. 

 

  ART. 4 

 Direcţia generală are cont propriu în bancă, ştampilă, iar actele proprii vor purta antetul „România 

- Consiliul Judeţean Prahova - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului” precum şi 

datele de identificare ale instituţiei şi vor fi semnate de directorul executiv, sau, după caz, de directorii 

executivi adjuncţi; documentele financiar – contabile se semnează de către directorul executiv sau, după 

caz, de directorii executivi adjuncţi. 

 

CAPITOLUL II – ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

  ART. 5  Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități: 

1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate 

cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea 

Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 

martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu 

dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de 

restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu 

dizabilităţi; 

3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad de 

handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul 

individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al 

persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a 

adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent 

personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea acestuia; 

5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de 

handicap, prevăzute de lege; 

6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite 

acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 

8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu 

dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu 

dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 

10. asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care le 

desfăşoară; 

11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea 

Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu; 

12. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în 

condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 

personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora. 
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b) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de 

dificultate: 

1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi 

resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi 

dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii 

situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind 

măsurile de asistenţă socială; 

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a 

opiniei; 

3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv 

pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte 

în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea 

menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, 

inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate; 

6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat 

privind măsurile de asistenţă socială; 

7. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 

precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

 

    c) în domeniul protecției drepturilor copilului: 

1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei 

măsuri de protecţie specială; 

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie 

specială a copilului; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copii; 

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei 

măsuri; 

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în 

condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 

maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul 

său familial; 

7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza 

stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 

încetarea acestora; 
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8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în 

evidenţa sa; 

9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează 

condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie 

sau de persoană aptă să adopte copii; 

10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; 

sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este 

adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

11. îndeplinește și alte atribuții ce îi revin în domeniul adopției, conform prevederilor legale în 

vigoare;  

12. realizează la nivel județean baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție specială, 

copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestrial aceste date Autoritatii Națională 

pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 

13. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării 

copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, în 

condițiile legii; 

 

d) în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice: 

     1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței 

domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și 

agresorilor familiali; 

      2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a 

violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice 

și agresorilor familiali; 

      3. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu  alți reprezentanți ai 

societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii 

violenței domestice; 

      4. fundamenteaza și propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea 

instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței domestice; 

      5. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale 

violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în 

vigoare; 

      6. monitorizează cazurile de violență domestică din județul Prahova; 

      7. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile 

către servicii de specialitate/mediere; 

      8. realizează la nivel județean baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează 

trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. 
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     e) în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale: 

       1. elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia 

judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, 

respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de incluziune 

socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean şi răspunde de aplicarea acesteia; 

       2. elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul judeţean şi le propune spre aprobare consiliului judeţean, care cuprind date detaliate 

privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 

pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi 

sursele de finanţare; 

      3. iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 

excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi; 

      4. identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de 

risc de excluziune socială; 

      5. identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilităţi 

în societate; 

      6. asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi 

autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate; 

      7. realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

      8. încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru sprijinirea 

financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului pentru 

susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

      9. propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local; 

      10. colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii 

publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;  

      11. realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, care 

sunt transmise către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea 

acestuia; 

     12. monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie; 

     13. elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 

serviciilor sociale;  

     14. elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul 

anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

     15. asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile 

sociale şi serviciile sociale disponibile;  
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     16. furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, 

fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

     17. sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit 

prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de 

atribuire, potrivit legii; 

     18. planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea 

creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale aflate în 

administrare proprie; 

     19. colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 

categorii de beneficiari; 

     20. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

    f) alte atribuţii: 

    1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 

asistenţei sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu 

dizabilități, persoanelor vârstnice, prevenirii și combaterii violenței domestice etc.; 

    2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum si cea 

de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă 

socială; 

     3.Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ca instituţie publică cu   personalitate 

juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, va primi spre consultare anterior 

aprobării prin hotărâre a consiliului local, Planurile Anuale de Acţiune elaborate de către direcţiile 

de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor și de 

compartimentele de asistenţă socială organizate la nivelul comunelor. 

    4. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca 

formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

    5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 

sociale, protecţiei familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice sau 

cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 

    6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 

societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate 

protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice, in funcţie de nevoile 

comunităţii locale; 
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    7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte 

instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, 

conform legii; 

    8. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale și a 

beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei și a drepturilor copilului; colaborează cu alte 

instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

    9. fundamentează și propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea 

serviciilor sociale; 

    10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor 

desfăşurate; 

    11.  asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 

    12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenței domestice şi oricăror persoane 

aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de 

actele normative în vigoare; 

    13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a 

persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 

    14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile / 

serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia; 

    15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv 

ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

    16. realizează la nivel județean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt 

prevăzuți în Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și raportează trimestrial 

aceste date Ministerului Muncii și Protectiei Sociale sau, după caz, autorităților administrației 

publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia; 

    17. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 

    18. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului 

judeţean. 

 

 

CAPITOLUL III – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECŢIEI GENERALE 

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

    ART. 6    Structura organizatorică a Direcţiei generale este următoarea: 

   

a) Servicii /birouri / compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care 

coordonează activitatea în domeniul protecției drepturilor copilului și ale persoanelor adulte 
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1. Serviciul Management de caz pentru copii și adulți  

1. identifică copiii, persoanele aflate în dificultate și familiile aflate în dificultate, cauzele care au 

generat situaţiile de risc de separare a copilului de familie, precum şi cauzele care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

2. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia în vederea propunerii de 

instituire a măsurii de protecție - plasament; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copii, sau unitățile de 

asistență socială -  publice sau private - în funcție de nevoile copilului; 

4. întocmește raportul psiho-social privind situația copilului, respectiv planul individualizat de 

protecţie al copilului, propunând Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova/instanţei 

judecătoreşti instituirea măsurii de protecție-plasament; 

5. în colaborare cu ceilalţi specialişti, aduce la cunoştinţa copilului cu capacitate de discernământ 

măsura propusă şi îi acordă acestuia sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei; 

6. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei 

măsuri, prin vizite anunțate și neanunțate, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la domiciliul 

familiei /persoanei la care este plasat copilul; 

7. aplică metoda managementului de caz în domeniul protecției copilului din centre de plasament și 

centre rezidențiale de tip familial din structura DGASPC Prahova; 

8. aplică metoda managementului de caz în situațiile copiilor aflați în plasament familial, prin 

reevaluarea, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, a împrejurărilor care au stat la 

baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 

încetarea acestora;  

9. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a copiilor aflați în plasament familial, inclusiv 

pentru înregistrarea tardivă a naşterii acestora; 

10. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei şcolare şi a stării de sănătate a copiilor 

aflați în plasament familial; 

11. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti, care au copii cu măsură de 

protecție, în scopul responsabilizării acestora cu privire la creşterea şi îngrijirea copilului şi în 

vederea redobândirii drepturilor părintești; 

12. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul 

său familial; 

13. în colaborare cu serviciile de asistență socială din comunitate monitorizează modul în care sunt 

respectate drepturile copilului în familia substitutivă; 

14.  comunică situația copiilor reintegrați în familia naturală în vederea monitorizării post reintegrare, 

de către serviciile de asistență socială de la domiciliul familiei; 
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15. asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova şi a 

celorlalte comisii pentru protecţia copilului/instantei de judecată, în măsura în care au aplicabilitate 

în judeţul Prahova, urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a acestor hotărâri; 

16. urmărește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de plasament familial, dezvoltarea şi 

îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii. 

17. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu 

dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu 

dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

18. colaborează cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din celelalte judeţe şi 

din sectoarele municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin; 

19. contribuie la mediatizarea dispoziţiilor legale în domeniul drepturilor copilului, identificând soluţii 

de integrare socio-profesională a copiilor care ies din sistemul de protecţie la împlinirea vârstei de 

18-26 ani; 

20. transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, rapoarte de monitorizare 

pentru copiii pentru care s-a instituit măsura de plasament familial, până la data de 5 a lunii 

următoare celei în care s-a realizat raportul; 

21. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, a persoanelor 

adulte aflate în dificultate și a persoanelor vârstnice, în conformitate cu legislația în vigoare; 

22. evaluează situaţia socio-economică și psihologică a persoanei adulte aflate în dificultate, a 

persoanei vârstnice, precum și a persoanei adulte cu handicap în vederea identificării unor soluții și 

servicii sociale adecvate nevoilor acestora; 

23. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

24. oferă persoanelor interesate informaţii privind furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate 

de aceştia; 

25. întocmește rapoarte de vizită, anchete sociale și/sau evaluări inițiale pentru persoanele aflate în 

dificultate pentru care se sesizează o situație de risc sau pentru care DGASPC se autosesizează;  

26. informează potențialii beneficiari/membri de familie/reprezentanții legali, verbal și prin materiale 

informative, cu privire la condițiile de admitere în centre și oferta de servicii sociale;  

27. evaluează beneficiarul, la admiterea în centru, completând instrumentele de lucru anexate la 

procedurile operaționale elaborate și aplicate în centrul respectiv, doar la solicitarea centrului care 

nu poate asigura aceasta, prin personalul propriu; 

28. colaborează cu diverse instituții pentru a facilita accesul persoanelor la serviciile ce li se cuvin, 

conform legii;  

29. dezvoltă parteneriate cu comunitatea locală și alte instituții publice, care pot sprijini beneficiarii, în 

funcție de nevoile identificate; 
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30. realizează activități de informare cu privire la drepturile și obligațiile persoanelor adulte cu 

handicap, a persoanelor singure, vârstnice și ale oricăror persoane aflate în nevoie, precum și 

familiilor acestora; 

31. asigură consilierea persoanelor aflate în dificultate în scopul informării asupra drepturilor 

prevăzute de Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale,  actualizată; 

32. să comunice, să pună la dispoziție informații sau să acorde sprijin în realizarea vizitelor de 

monitorizare instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor 

omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de 

tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, 

instituțiilor/structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii informațiile solicitate; 

33. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv 

pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

34. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie; 

35. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

36. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

37. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de conducerea 

instituţiei. 

 

2. Serviciul Management de caz pentru asistenţi maternali profesionisti (în a cărui structură se află și 

asistenții maternali profesioniști) care are următoarele atribuții: 

1. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti (AMP), 

în condiţiile legii; asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează 

şi monitorizează activitatea acestora; 

2. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei 

măsuri de protecţie specială la un asistent maternal; aceasta protecţie include şi plasarea copilului 

în regim de urgenta, plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu, copil cu deficienţă, copil 

abuzat, copil cu tulburari de comportament, copil cu HIV/SIDA) în vederea recuperarii sale; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament, în asistență maternală, 

copii în funcție de particularităţile lor de limbă, religie, cultură, etnie şi dizabilităţile identificate în 

urma analizei nevoilor; 

4. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza 

stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 

încetarea acestora; 

5. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul 

său familial; 
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6. întocmeşte, actualizează și păstrează dosarul AMP, conform standardelor prevăzute de lege; 

7. sprijină si monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta acceptă, înţelege şi acţionează 

în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia prevăzută de legislaţia în vigoare; 

8. realizează instruirea specifică a AMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia și îi 

prezintă standardele, procedurile şi orice alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului;  

9. realizează procesul de potrivire a copilului cu AMP şi coordonează activităţile privind mutarea 

copilului la AMP; 

10. furnizează AMP informaţii cu privire la procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, 

neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum şi asupra sprijinului disponibil în 

astfel de situaţii; 

11. evaluează anual activitatea fiecărui AMP conform standardelor prevăzute de lege; 

12. reevaluează periodic nevoile copilului, relaţia sa cu familia naturală și asigură întocmirea și  

revizuirea planului individualizat de protecţie; 

13. întocmeşte şi revizuieşte programul de intervenţie specifică conform legislaţiei în vigoare; 

14. întocmeşte convenţii de plasament pentru fiecare copil aflat în plasament la AMP; 

15. întocmeşte, actualizează și păstrează dosarele copiilor aflaţi în plasament la asistent maternal 

profesionist; 

16. organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci 

când nevoile copilului impun aceste intervenţii; 

17. asigură mentinerea relatiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru 

viaţa acestuia, dacă acestea  nu contravin interesului superior al copilului; 

18. urmăreşte modul de realizare a obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în convenţia de 

plasament pentru fiecare copil aflat în plasament la asistent maternal profesionist; 

19. verifică modul în care asistenţii maternali profesionişti respectă procedurile,  metodologiile şi 

regulamentele interne elaborate de angajator; 

20. identifică anual nevoile de instruire şi de pregătire ale asistenţilor maternali profesionişti şi 

organizează annual cursuri de formare profesională pentru asistentii maternali profesionişti; 

21. urmăreşte asiguarea, respectarea şi garantarea tuturor drepturilor copiilor aflaţi în plasament la 

asistent maternal profesionist; 

22. monitorizează şi asigură managementul de caz pentru copiii cu dizabilităţi, dificultăţi de învăţare şi 

dificultăţi de adaptare socio-scolară care necesită încadrare într-un grad de handicap, orientare sau 

reorientare şcolară, în situaţia în care aceşti copii se află în plasament la asistent maternal 

profesionist; 

23. colaborează cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din celelalte judeţe şi 

din sectoarele municipiului Bucureşti în vederea atribuţiilor ce îi revin; 
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24. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova şi a celorlalte Comisii 

pentru Protecţia Copilului, în măsura în care ele au aplicabilitate în judeţul Prahova, urmăreşte şi 

supraveghează modul de aplicare a acestor hotărâri; 

25. asigură aplicarea sentinţelor civile în măsura în care ele au aplicabilitate în judeţul Prahova, 

urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a acestor hotărâri; 

26. asigură întocmirea documentației necesare evaluării/reevaluării încadrării copilului într-un grad de 

handicap, la cererea reprezentantului legal, sau înainte de expirarea valabilității certificatului; 

27. asigură intervenţia altor categorii de specialiști, în functie de nevoile specifice ale fiecarui copil; 

28. primeşte şi verifică deconturile efectuate de asistenții maternali profesioniști; 

29. întocmeşte şi redactează referatele justificative ale deconturilor; 

30. actualizează baza de date generală a serviciului privind modificările survenite în intrările şi ieşirile 

din sistem ale copiilor şi ale asistenţilor maternali; 

31. furnizează informaţii privind sumele alocate fiecărui copil şi modul de justificare a acestora; 

32. întocmeşte referatele de alocarea sumelor conform legii, fiecărui copil reintegrat în familia 

naturală;  

33. prezintă şi informează asistentului maternal profesionist, după plasarea copilului la acesta, 

modalităţile de decontare a sumelor aferente cheltuielilor copilului, în conformitate cu legea; 

34. transmite Serviciului Resurse Umane modificările survenite în activitatea AMP; 

35. transmite Serviciului Monitorizare date statistice şi informaţii cu privire la activitatea AMP; 

36. elaborează planificarea anuală de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor 

pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie la asistenţi materali profesionişti precum și dezvoltarea 

reţelei de asistenti maternali profesionişti în funcţie de nevoile identificate; 

37. primește si soluționează sesizarile cu privire la copiii părăsiți sau cu risc de părăsire în unitățile de 

obstretică/ginecologie din județul Prahova; 

38. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului aflat în dificultate, inclusiv pentru 

înregistrarea tardivă a naşterii acestuia; 

39.  respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

40. înregistrează şi soluţionează sesizările/autosesizările şi reclamaţiile cu privire la serviciile oferite 

sau pentru care se facilitează accesul, informând persoana în cauză în maxim 30 de zile 

calendaristice; 

41. urmăreşte implementarea recomandărilor din rapoartele de audit aprobate; 

42. completează fişele de evaluare anuală pentru asistenţii maternali profesioniști;  

43. elaborează şi actualizează periodic procedurile  proprii; 

44. întocmeşte planul de pregătire profesională a asistenților maternali profesioniști; 

45. programează efectuarea concediilor legale pentru AMP; 

46. întocmește registrul riscului; 
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47. întocmește trimestrial chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de 

control intern/managerial; 

48. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

49. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

50. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de conducerea 

instituţiei. 

 

3. Serviciul Evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi care are următoarele atribuții:  

1. identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma 

solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiștilor care vin în contact cu aceștia și a 

sesizărilor din oficiu; 

2. verifică îndeplinirea condițiilor și documentele necesare pentru încadrarea în grad de handicap 

și/sau acordarea serviciilor de abilitare-reabilitare;  

3. identifică copiii ai căror părinți doresc acces la servicii de abilitare-reabilitare, planificând astfel, 

beneficiile, serviciile și intervențiile necesare, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea 

specialiștilor și a sesizărilor din oficiu;  

4. aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap, realizează evaluarea complexă 

și facilitează accesul copiilor cu dizabilități la serviciile sociale existente;  

5. efectuează reevaluarea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea 

părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea 

termenului de valabilitate a certificatului; la cererea de reevaluare se anexează documentele 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

6. ține evidența dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilități în grad de handicap, 

prin registrul de intrări; 

7.  contribuie la întocmirea, de către managerul de caz, a proiectului planului de abilitare-reabilitare 

pentru copilul încadrat în grad de handicap și/sau pentru copilul cu dizabilități la solicitarea 

părinților care doresc numai acces la serviciile de abilitare-reabilitare, respectiv a proiectului de 

revizuire a planului individualizat de protecție pentru copilul cu dizabilități din sistemul de 

protecție specială; 

8. informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării 

planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități și îi consiliază în legătură cu păstrarea 

documentelor în condiții de siguranță;  

9. contribuie la întocmirea, de către managerul de caz, a raportului de evaluare complexă a copilului 

cu dizabilități, document de bază în propunerea serviciului către comisia pentru protecția 

copilului în vederea încadrării în grad de handicap; 
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10.  eliberează adeverințe pentru copiii care nu au încadrare într-un grad de handicap, prin care se 

specifică gradul deficienței/afectării funcționale a copilului cu dizabilități (mai mic de 3 ani, în 

situaţia în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip 

rezidenţial specializate) pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip 

rezidențial specializat, la propunerea medicului din cadrul serviciului;  

11.  propune directorului executiv adjunct, în baza documentației specifice, eliberarea dispoziției de 

acces la serviciile de recuperare ale D.G.A.S.P.C.;  

12. colaborează cu celelalte instituții publice locale pentru furnizarea și asigurarea de servicii copiilor 

cu dizabilități; 

13.  colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru buna desfășurare a activităților 

specifice; 

14.  împreună cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sprijină părinții în 

întocmirea dosarului necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult; 

15. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului din alte județe și din 

sectoarele municipiului București, în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin; 

16.  întocmeşte raportul anual al SEC care cuprinde propuneri documentate privind înfiinţarea de 

servicii sociale de interes local şi servicii specializate pentru copiii cu dizabilităţi, pe care îl 

înaintează directorului general/executiv al DGASPC pentru a fi inclus în raportul anual al 

DGASPC; propunerile menţionate anterior sunt aduse la cunoştinţa consiliului judeţean/al 

sectorului municipiului Bucureşti, a CPC şi a ANDPDCA în vederea găsirii de soluţii de 

finanţare;  

17. identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al copiilor cu dizabilităţi în 

societate; 

18. asigură, pentru relaţiile directe cu copiii cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi 

autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate; 

19. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

20. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

21. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

4. Serviciul Evaluare complexă a persoanelor cu handicap care are următoarele atribuții:  

1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate 

cu legislația în vigoare; 

2. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 

dizabilităţi; 
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3. identifică persoanele cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma 

solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiștilor care vin în contact cu aceștia și a 

sesizărilor din oficiu; 

4. efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la 

domiciliul persoanei și întocmește raportul de evaluare/reevaluare complexă pentru fiecare 

persoană cu handicap evaluată/reevaluată;  

5. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune Comisiei de Evaluare 

Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap încadrarea în grad de handicap, respectiv 

menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi 

integrare socială a acesteia; 

6.  avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit, la nevoie, de managerul 

de caz; 

7. recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap; 

8.  evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist şi 

monitorizează activitatea acestuia; 

9. identifică, evaluează şi pregăteste persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în 

condiţiile legii; asigură formarea continuă de asistenţi personali profesionişti astestaţi; evaluează 

şi monitorizează activitatea acestora; 

10. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

11. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

12. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

5. Serviciul Evaluare inițială, intervenţie în regim de urgenţă, abuz și violența în familie care are 

următoarele atribuții:  

1. identifică copiii și familiile aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc 

de separare a copilului de familie; 

2. realizează evaluarea inițială pentru fiecare autosesizare sau sesizare telefonică, scrisă, verbală, 

primită la sediul instituției și întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei 

acestuia; 

3. întocmește documentația necesară și propune insituirea măsurii de plasament în regim de urgență 

în funcție de vârsta și particularitățile copilului (centru de primire în regim de urgență, asistent 

maternal profesionist, centru rezidențial public/privat, familie sau persoană); 

4. întocmește documentația necesară și solicită instanței de judecată plasamentul în regim de urgență 

prin emiterea Ordonanței Președințiale; 

http://legestart.ro/Hotararea-11-2009-organizarea-functionarea-Ministerului-Muncii-Familiei-Protectiei-Sociale-%28MzIzNjQx%29.htm#art1000000
http://legestart.ro/Hotararea-11-2009-organizarea-functionarea-Ministerului-Muncii-Familiei-Protectiei-Sociale-%28MzIzNjQx%29.htm#art1000000
http://legestart.ro/Hotararea-11-2009-organizarea-functionarea-Ministerului-Muncii-Familiei-Protectiei-Sociale-%28MzIzNjQx%29.htm#art1000000
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5. primește, evaluează, instrumentează cu maximă operativitate sesizările primite pe linia telefonică 

983 ”S.O.S victimele violenței în familie” privind copiii abuzați, neglijați, exploatați, copiii care 

practică cerșetoria, prostituția, asistă copiii care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală și nu 

răspund penal la solicitarea organelor de cercetare penală, precum și persoanele victime ale 

violenței domestice;  

6. primește și instrumentează în regim de urgență sesizări primite la sediul instituției, privind 

copii/adulți abuzați, neglijați, exploatați (alții decât cerșetorii), părăsiți din unitățile medicale din 

județul Prahova, dispăruți, victime ale traficului de persoane, precum și sesizări privind întocmirea 

documentației necesare în vederea repatrierii copiilor români aflați pe teritoriul altor state; 

7. asigură măsurile necesare pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice, 

sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale 

violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în 

vigoare;  

8. în instrumentarea sesizărilor, se identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de 

violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere; 

9. aplică metoda managementului de caz pentru beneficiarii din cadrul centrului maternal și CPRU 

din cadrul CSC „Cireșarii” Ploiești  

10. coordonează metodologic activitatea CSC „Cireșarii” Ploiești  

11. asigură prezența la punerea în executare a titlurilor executorii la solicitarea Biroului Executiv 

Judecătoresc; 

12. evaluează situaţia victimei pentru a determina și pentru a acorda măsurile de sprijin şi protecţie de 

care aceasta poate beneficia; 

13. monitorizează şi evaluează serviciile de sprijin şi protecţie acordate; 

14. creează și actualizează Registrul special privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de 

sprijin şi protecţie; 

15. furnizează către organele judiciare, la solicitarea acestora, datele cuprinse în Registrul special 

privind victimele infracţiunilor; 

16. comunică semestrial, către Serviciul Strategii, Programe, Monitorizare, Analiză Statistică și 

Îndrumare Metodologică a Activităților S.P.A.S., datele statistice cuprinse în Registrul special 

privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de sprijin şi protecţie; 

17. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

18. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

19. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de conducerea 

instituţiei. 

6. Serviciul de Consiliere Psihosocială   
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1. asigură evaluarea inițială în scopul stabilirii nevoii reale a solicitantului; 

2. efectuează evaluarea psihosocială detaliată în scopul includerii într-un program de consiliere 

psihosocială; 

3. asigură consilierea/informarea psihosocială a familiei/copilului în vederea găsirii celor mai 

adecvate soluții în scopul depășirii situațiilor de risc cu care se confruntă; 

4. colaborează, interinstituțional, în scopul sprijinirii copilului/familiei pentru rezolvarea situațiilor 

problematice; 

5. asigură evaluarea copilului/familiei, dispusă de către organele de cercetare/urmărire penală; 

6. efectuează consilierea minorului victimă, dispusă de către instanțele de judecată; 

7. participă la audierea minorului victimă/martor, la solicitarea instituțiilor abilitate pentru 

cercetarea/soluționarea cauzei (instanțe de judecată, parchete, poliție); 

8. efectuează consilierea copilului victimă a violenței; 

9. acordă consiliere familială cuplului copil-părinte, victimă a abuzului, neglijenței sau exploatării; 

10. asigură consilierea copilului martor al violenței domestice; 

11. desfășoară activități de informare  în ceea ce privește prevenirea violenței domestice; 

12. colaborează cu instituțiile publice în scopul realizării de campanii de informare și promovare a 

serviciilor oferite în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice; 

13. acordă consiliere parentală părinților din cuplul copil-părinte victime ale violenței în familie; 

14. asigură consilierea în vederea gestionării situțiilor de risc și a traumei rezultate în urma violenței 

domestice pentru membrii minori ai familiei; 

15. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

16. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

17. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

    b)  Servicii /birouri /compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct   care 

coordonează activitatea în domeniul economic și administrativ 

 

1.  Serviciul Financiar Contabilitate Salarizare care are următoarele atribuții: 

1. primește și verifică documentele și pe baza acestora stabilește obligațiile de plată privind salariile 

personalului aparatului propriu, a asistenților maternali profesioniști si ale salariatilor centrelor de 

copii, indemnizația persoanelor cu handicap, cât și plățile aferente acestora cu încadrarea în 

creditele bugetare aprobate; 

2. înregistrează în contabilitate toate operațiunile de mai sus (atât constituirea cât și plata  

cheltuielilor), întocmește declarațiile fiscale obligatorii ; 
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3. înregistrarează in sistemul integrat  facturile fiscale privind achiziționarea de bunuri, prestarea de 

servicii și executarea de lucrări la nivelul aparatului propriu; 

4. înregistrareză  în sistemul informatic integrat  ordinele de plată aferente plăților reprezentând 

cheltuieli cu bunuri și servicii, indemnizații și alte drepturi ale persoanelor cu handicap; 

5. urmărește evidența analitică a conturilor – Furnizori, Debitori diverși, și Debitori din alte județe și 

verifică balanța analitică pe acest cont, stabilind exactitatea componenței soldurilor; 

6. primește și înregistrează în evidența contabilă mijloacele fixe achiziționate sau transferate prin 

bonuri de mișcare; 

7. verifică situațiile transmise de către centrele subordonate D.G.A.S.P.C. PRAHOVA și 

coordonează metodologic activitatea acestora;  

8. participă la întocmirea raportului anual cu informațiile economice solicitate de către Serviciul 

Monitorizare; 

9. întocmește situațiile financiare trimestriale pe care le depune la nivelul ordonatorului principal; 

10. verifică și centralizează cost adult pe baza documentelor prezentate de unitațile din subordine și 

remite Costul adult spre adoptare Președintelui Consiliului Județean; 

11. asigură numerarul necesar efectuării fără dificultate a plăților ce nu se pot efectua prin virament, 

în limitele legale, primește, verifică și înregistrarează documentele privind încasările și plățile 

realizate prin casierie; încasează alte valori în numerar și efectuează depuni în contul de bancă; 

12. ține evidența și înregistrează conturile de disponibil în lei și valută deschise la băncile comerciale; 

13. ține evidența contabilă a gestiunii la nivelul aparatului propriu, întocmește situația stocurilor 

(balanța stocurilor) și situația cheltuielilor cu obiectele de inventar și materiale, efectuează 

punctajul între evidența contabilă faptică și scriptică; 

14. urmărește la nivel de balanță rulajele și soldul conturilor analitice;  

15. întocmește necesarul și justificarea de credite în vederea efectuării plăților indemnizațiilor 

persoanelor cu handicap, transportul și dobânzile; 

16. achită retururile indemnizațiilor persoanelor cu handicap în urma solicitării acestora; 

17. întocmește si depune lunar, trimestrial și anual în Forexebug situațiile stabilite de prevederile 

legale; 

18. efectuează studiul  privind legislația nou aparută în cursul anului în domeniul financiar-contabil; 

19. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii; 

20. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

21. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

2. Biroul Buget si patrimoniu care are următoarele atribuții: 
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1. asigură finanţarea serviciilor sociale organizate în structura instituției, în condiţiile legii, în baza 

strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a 

sistemului de asistenţă socială;  

2.  întocmește Proiectul de Buget de Venituri şi Cheltuieli centralizat, ţinȃnd cont de proiectele de 

buget ale centrelor din structura D.G.A.S.P.C. Prahova; 

3.  întocmește şi verifică repartizarea pe centre a bugetului de venituri si cheltuieli și a 

trimestrialității acestuia; 

4. întocmește materiale ȋn vederea rectificării bugetului ori de cate ori este nevoie; 

5. întocmește contul de execuţie bugetară pe titluri, articole şi alineate lunar, trimestrial şi/sau anual 

conform fișelor bugetare în vederea transmiterii către Consiliul Județean Prahova;  

6. verifică documentele pentru deschiderile de credite la unităţi, transmise pentru aprobare, 

urmărind ca acestea să se ȋncadreze în  trimestrialitate şi în prevederile bugetare; 

7. întocmește și transmite lunar în aplicaţia Forexebug Contul de execuţie non-trezor, Balanţa de 

verificare şi Situația Plăţilor restante şi situaţia numărului de posturi, și alte situații cerute de 

prevederile legale; 

8. transmite Bugetul de Venituri şi Cheltuieli iniţial în aplicaţia Forexebug sau ori de cȃte ori 

bugetul este rectificat, în vederea întocmirii angajamentelor şi recepţiilor pentru efectuarea 

plăţilor; 

9. gestionează şi actualizează periodic baza de date operațională care conţine toate informaţiile 

asociate unităţilor de patrimoniu aflate ȋn proprietatea, administrarea sau folosinţa instituţiei; 

10. elaborează referate care au ca obiect exclusiv schimbarea regimului juridic al unor imobile sau 

orice alte modificări intervenite ȋn inventarul bunurilor din domeniul public al statului; 

11. întocmește chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control 

intern/managerial, acesta fiind necesar a fi realizat trimestrial; 

12. întocmește registrul riscului - conform standardului nr.11 ”Managementul riscului” - “Entitatea 

publică analizează sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor 

sale, elaborează planuri corespunzătoare, în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale  acestor 

riscuri”; 

13.  constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii; 

14. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

15. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

3. Serviciul Informatică și administrativ care are următoarele atribuții: 
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1. răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, utilizarea eficientă a instalațiilor, precum și 

a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar date spre folosință; 

2. întocmește necesarul și face propuneri pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere, piese de 

schimb, furnituri de birou, urmărind repectarea prevederilor legale privind achizițiile de bunuri, 

prestări de servicii și execuție de lucrări, unde nu există contracte ferme, pentru aparatul propriu;  

3. lansează comenzile către furnizorii selecționați, cu respectarea cantităților aprobate și a 

disponibilului, conform bugetului aprobat și a normelor legale;  

4. întocmește proiectele de operațiuni aferente facturilor derulate în cadrul instituției; 

5. asigură încheierea polițelor obligatorii pentru clădiri și pentru autoturismele din dotare, a 

rovinietelor, pentru alte prestări de servicii; 

6. asigură depozitarea, conservarea și distribuirea materialelor, echipamentelor și rechizitelor de 

birou, conform regulilor de gestiune; 

7. iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic în cadrul instituţiei; 

asigură legătura cu Direcţia Arhivelor Judeţene, în vederea verificării şi confirmării 

nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor; 

8. urmărește asigurarea curățeniei, întreținerii și căldurii în spațiile date spre folosință de la sediul 

DGASPC Prahova; 

9. asigură deplasarea zilnică în teren a personalului instituției și a planificării graficului personalului 

și a transportului ce deservesc serviciul de urgență 983, precum și expedierea documentelor către 

alte instituțiile publice; 

10. asigură buna funcționare a parcului auto aflat în proprietatea și/sau administrarea aparatului 

propriu al instituției; 

11. întocmește fișele activităților zilnice pentru fiecare autoturism din dotare și ține evidența foilor de 

parcurs specifice parcului auto al insituției;  

12. urmărește gararea, exploatarea, întreținerea și reparațiile autoturismelor din dotarea parcului auto 

propriu și respectă reglementările legale în vigoarea consumurilor de carburanți, anvelope, piese 

de schimb și lubrifianți;  

13. asigură administrarea, gestionarea și integritatea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate 

în folosința aparatului propriu; 

14. participă la efectuarea inventarierii bunurilor imobile/mobile şi prezintă oportunităţi de 

valorificare eficientă a patrimoniului instituţiei;  

15. face propuneri privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și participă la casarea efectivă a 

mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar conform proceselor verbale de scoatere din uz, 

întocmite de către comisiile de casare, aprobate de ordonatorul de credite; 

16. pe baza inventarelor primite de la aparatul propriu şi de la centrele din structură, face propuneri 

privind necesarul de bunuri, în scopul armonizării nivelului de dotare cu cerinţele impuse 

instituţiei prin recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit; 
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17. asigură transferul mijloacelor fixe între aparatul propriu și unitațile din structura DGASPC;  

18. verifică stocurile de valori materiale din fișele de magazie, mișcările acestora, evaluează 

necesarul, pentru reînnoirea stocului minim și comunică propunerile pentru aprovizionare; 

19. întocmește și completează fișe de magazie, registre de intrare – ieșire, procese verbale de predare-

primire, bonuri de consum, raportări privind colectarea selectivă a deșeurilor, alte documente 

specifice; 

20. primește, doar pe bază de borderou și semnatură, documentele privind mișcările de valori 

materiale  (NIR, Bonuri de consum, note de restituire, avize de însoțire, facturi fiscale, etc.); 

21. analizează, programează, implementează și documentează lucrări informatice noi, respectând 

metodologiile adecvate, cerințele de calitate și termenele de execuție rezultate din studiile 

preliminare efectuate; 

22. acordă asistență de specialitate utilizatorilor de programe din cadrul DGASPC Prahova în 

legatură cu modul de operare, variabilele de lucru și situațiile de eroare apărute și realizează copii 

de siguranță ale datelor pentru programele gestionate; 

23. participă la analiza privind constituirea bazelor de date, la implementarea și gestionarea 

aplicațiilor informatice integrate la nivelul instituției; 

24. urmărește starea tehnică a aparaturii IT existente în evidența structurilor din subordinea 

DGASPC, face propuneri privind reparațiile acestora și intervenții în vederea îmbunătățirii 

parametrilor de funcționare cu o evaluare a costurilor; 

25. urmărește derularea și participă la recepția lucrărilor de montaj/intervenții și service aparatură IT, 

face propuneri pentru execuția de bună calitate și încadrarea în termen a acestora; 

26. comunică interactiv cu subunitățile DGASPC Ph și prestatorii de servicii și lucrări; 

27. administrează rețeaua de calculatoare, a user-ilor și stațiilor din rețea și acordă asistență tehnică 

pentru utilizatorii rețelei de calculatoare; 

28. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

29. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

30. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

  

4.  Serviciul Achiziții publice, tehnic și urmărire contracte care are următoarele atribuții: 

1. solicită necesarul de achiziţii pentru anul următor de la fiecare compartiment / birou / serviciu / 

subunitate (copii) din cadrul D.G.A.S.P.C., centralizează acest necesar şi face propuneri privind 

necesarul de credite pentru achiziţii de produse, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului 

de buget anual previzionat; 
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2. întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a 

altor fonduri şi îl supune aprobării conducerii instituţiei; 

3. efectuează modificări în Programul anual al achiziţiilor publice, prin introducerea de noi poziţii 

sau modificarea celor existente şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate; 

4. avizează referatele de necesitate pe baza cărora se demarează procedurile de atribuire, întocmite 

de către compartimentele/subunităţile solicitante; 

5. elaborează notele justificative de estimare a valorii contractului şi de selectare a procedurii de 

atribuire şi le înaintează spre aprobare conducerii instituţiei; 

6. solicită conducerii instituţiei constituirea comisiilor de evaluare sau de negociere a ofertelor 

pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi comunică membrilor 

acestora atribuţiile ce le revin, conform legislaţiei în vigoare; 

7. participă în comisiile de evaluare/negociere şi asigură activitatea de secretariat a comisiilor; 

8. organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, 

altele decât cele care fac obiectul cumpărării directe; 

9. organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare pentru demararea şi derularea procedurilor 

de achiziţii centralizate la nivelul instituţiei pentru diferite produse, servicii sau lucrări, pentru 

situaţiile în care beneficiari finali sunt unităţile aflate în subordine (subunităţi copii); 

10. efectuează activităţile necesare desfăşurării operaţiunilor de cumpărare directă, în condiţiile legii, 

pentru aprovizionarea cu produse, servicii şi lucrări necesare desfăşurării activităţii aparatului 

propriu; 

11. întocmeşte şi transmite solicitări de ofertă către operatorii economici, în vederea întocmirii 

studiilor de piaţă pentru cumpărarea directă de produse, servicii sau lucrări ca urmare a 

solicitărilor compartimentelor de specialitate şi a specificaţiilor tehnice transmise de acestea; 

12. întocmeşte, împreună cu compartimentul de specialitate care a redactat caietul de sarcini, 

răspunsurile la solicitările de clarificări, cu privire la documentaţia de atribuire, în etapa prealabilă 

depunerii ofertelor şi asigură transmiterea acestora către solicitanţi prin publicarea în SEAP; 

13. întocmeşte puncte de vedere cu privire la obiectul contestaţiilor formulate de operatorii 

economici; 

14. întocmeşte şi transmite notificările, anunţurile de participare şi de atribuire în SEAP şi, după caz, 

în publicaţii de interes naţional; 

15. întocmeşte şi transmite, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an, prin intermediul 

SEAP, un raport anual privind toate achizițiile realizate în anul anterior; 

16. furnizează date de specialitate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi; 
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17. monitorizează contractele încheiate prin consemnarea acestora într-un registru de evidenţă; 

urmăreşte respectarea termenelor de prestare a serviciilor, de furnizare a produselor şi a 

termenelor de execuţie a lucrărilor; 

18. răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă a contractelor şi a dosarelor de achiziţie, în vederea 

prezentării acestora în faţa organelor de control competente, a factorilor de conducere din cadrul 

instituţiei, precum şi a terţilor, după caz; 

19. organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, 

inclusiv cumpărări directe, necesare pentru derularea unor proiecte finanţate, parţial sau în 

totalitate, din fonduri europene, proceduri pentru care instituţia este autoritate contractantă; 

20. asigură permanent consultanţă în ceea ce priveşte derularea achiziţiilor publice de către centrele 

din structura D.G.A.S.P.C. Prahova şi răspunde solicitărilor acestora; 

21. asigură asistența tehnică pentru toate centrele din structura D.G.A.S.P.C. Prahova privind 

necesitatea și oportunitatea aprobării și efectuării unor cheltuieli de investiții; 

22. efectuează ante-măsurători, întocmește o evaluare estimativă pentru serviciile/lucrările care 

urmează a fi efectuate, apoi întocmește, în detaliu,  caietele de sarcini; 

23. verifică, recepționează și păstrează expertizele tehnice, studiile de fezabilitate, proiectele tehnice 

de execuție a lucrărilor; 

24. colaborează cu diriginții de șantier/proiectanții/executanții în vederea analizării și propunerii de 

soluții optime de proiectare și execuție în funcție de realitățile de pe teren; 

25. elaborează documentațiile tehnice pentru achizițiile de servicii și lucrări; 

26. participă în comisiile de negociere/selecție/evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții 

pentru serviciile/lucrările la care a întocmit documentația tehnică; 

27.  răspunde la clarificările de natură tehnică solicitate în perioada derulării procedurilor de achizitie; 

28.  verifică situațiile reale de lucrări din punct de vedere tehnic, cantitativ și calitativ, prin 

comparație cu devizul ofertă; 

29.  colaborează cu experții autorizați, la efectuarea de expertize, prin punerea la dispoziție a 

informațiilor tehnice solicitate; 

30.  participă în calitate de membru/invitat în cadrul comisiilor convocate pentru recepția la 

terminarea lucrărilor / recepția finală a lucrărilor de construcții; 

31.  întocmește memorii tehnice și note justificative pentru situațiile în care nu sunt respectate 

normele legislative în vigoare în domeniul execuției și recepției lucrărilor de construcții; 

32.  urmărește derularea contractelor de lucrări în toate fazele de execuție și participă la punerea în 

funcțiune a echipamentelor și instalațiilor, verifică modalitatea de preluare și de însușire a 

instrucțiunilor de către personalul din cadrul centrelor din structura DGASPC; 

33.  verifică perioadele de garanție a instalațiilor și echipamentelor atunci când se solicită servicii de 

mentenanță pentru acestea; verifică modul de prestare și de recepție a serviciilor de mentenanță; 
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34.  asigură asistența tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construcții realizate în regie 

proprie pentru centrele din structura DGASPC; 

35. la sesizarea șefilor de centre, face propuneri tehnice pentru remedierea deficiențelor apărute la 

unele clădiri/instalații/echipamente; 

36. oferă consultații tehnice, numai dacă este numit în echipa de implementare, pentru proiectele 

derulate cu fonduri nerambursabile; 

37.  verifică notele de fundamentare întocmite de centrele din structura DGASPC din punct de vedere 

al necesității și oportunității pentru aprobarea și efectuarea unor cheltuieli de investiții; 

38. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

39. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

40. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

       c)  Servicii /birouri /compartimente aflate sub coordonarea directă a directorului executiv  

1. Biroul Juridic Contencios care are următoarele atribuții: 

1. acordă consultanţă, asistenţă şi reprezintă D.G.A.S.P.C, apără drepturile şi interesele  legitime 

          ale acesteia în raporturile lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu o    

          orice persoană juridică sau fizică, română ori străină; 

      2. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic în condiţiile legii; 

3. elaborează precizări şi instrucţiuni punctuale pentru aplicarea unitară a reglementărilor    

    specifice, la solicitarea conducerii instituţiei; 

      4. sesizează conducerea instituţiei cu privire la aspectele de natură juridică ridicate de aplicarea    

          actelor normative, în vederea găsirii unor soluţii unitare de aplicare; 

      5. avizează pentru legalitate deciziile emise de conducerea instituţiei, contractele în care instituția        

          este parte; 

      6. colaborează şi acordă, la cerere, asistenţă de specialitate compartimentelor din cadrul instituției 

          cu privire la activităţile specifice acestora; 

      7. aduce la cunoştinţă compartimentelor din cadrul instituţiei, apariţia unor acte normative noi, cu  

          incidenţă în activitatea proprie specifică; 

       8. redactează și depune, în termen, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de      

           ședință, probele și concluziile scrise, precum și motivele care stau la baza exercitării căilor de  

           atac împotriva hotărârilor judecătorești, atunci când este cazul, în dosarele în care  

D.G.A.S.P.C., Comisia pentru Protecția Copilului și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap sunt  parte și orice alte acte procedurale solicitate de instanța de judecată; 

 9. prezintă informaţiile privitoare la cazuistica în care instituţia este parte, în condiţiile legii; 
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10. analizează și soluționează, în termenele legale, reclamaţiile şi sesizările primite; participă la   

            anchetele administrative când este solicitat;   

      11. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea  

             liberă a opiniei; 

      12. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie,  

             inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

       13. acordă asistenţă de specialitate părinţilor copilului separat de familie, în vederea  reintegrării 

             sale în mediul familial; 

14. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor  

      şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului și colaborează cu alte instituţii   

      responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

15.  asigură sprijinul şi dezvoltarea unui sistem de informare şi consultanţă accesibil persoanelor   

       vârstnice, persoanelor singure, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie,  

       precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele  

       normative în vigoare; 

16.  constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal 

        la arhiva instituţiei, în condiţiile legii;   

      17.  respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter   

             personal; 

18. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

2. Serviciul Resurse Umane care are următoarele atribuții: 

1. întocmește și prezintă spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare 

și funcționare ale D.G.A.S.P.C.Prahova; 

2. întocmește Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C.Prahova – aparat propriu;  

3. stabilește, în colaborare cu Serviciul Financiar Contabilitate Salarizare și Biroul Buget și 

Patrimoniu, necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea întocmirii 

proiectului de buget, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile contractului colectiv 

de muncă și ale acordului colectiv de muncă, urmărește folosirea eficientă a fondului de salarii; 

4. asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare privind salarizarea personalului contractual și 

funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova, personalului 

contractual din cadrul instituțiilor de asistență socială pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. 

Prahova, a asistenților maternali profesioniști si a asistenților personali profesioniști  ; 

5. întocmește statul de personal pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Prahova și avizează statele 

de personal ale unităților de asistență socială pentru copii; 
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6. verifică și avizează statele de plată ale D.G.A.S.P.C. Prahova – aparatul propriu, asistenții 

maternali profesioniști, instituțiile de asistență socială pentru copii,  pe baza statelor de funcții/ 

statelor de personal aprobate, a registrelor de evidentă a concediilor de odihnă, a concediilor 

medicale, a sancțiunilor, situației modificărilor tranșelor de vechime în muncă; 

7. întocmește planul anual de ocupare a funcțiilor publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

8. întocmește planul anual de formare profesională a personalului D.G.A.S.P.C.Prahova; 

9. asigură întocmirea documentației privind organizarea concursurilor de recrutare, a 

concursurilor/examenelor pentru promovarea în clasa/treapta/grad profesional superior pentru 

personalul din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova; 

10. aplică legislația muncii și întocmește documentația privind stabilirea salariului de bază, si a 

celorlalte drepturi de personal pentru persoanele nou angajate;   

11. întocmeste documentele necesare pentru angajarea, promovarea, mobilitatea, pensionarea, 

încetarea activitații, sancționarea personalului aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova și 

pentru personalul din cadrul unităților de asistență socială pentru copii; 

12. asigură completarea /actualizarea registrului general de evidență a salariaților aparatului propriu 

al D.G.A.S.P.C. Prahova și pentru personalul din cadrul unităților de asistență socială pentru copii 

și transmiterea informațiilor, în format electronic, Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova; 

13. urmărește activitatea de perfecționare a pregatirii profesionale a personalului din cadrul aparatului 

propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova și pentru personalul din cadrul unităților de asistență socială 

pentru copii ; 

14. asigură constituirea sistemului și administrarea bazei de date privind evidența funcțiilor și 

funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova și transmite 

modificările intervenite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici precum și evidența 

personalului contractual și al asistenților maternali; 

15. coordonează și monitorizează procesul de evaluare a performanțelor  profesionale individuale ale 

funcționarilor publici precum și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C.Prahova, acordănd asistență de specialitate evaluatorilor și functionarilor 

publici/personalului contractual care urmează să fie evaluați; 

16. asigură întocmirea, completarea, actualizarea, rectificarea și păstrarea dosarelor profesionale ale 

funcționarilor publici, a contractelor de muncă și a dosarelor personale ale personalului 

contractual din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova prin evidența permanentă a 

zilelor de concediilor de odihnă, a concediilor medicale și a concediilor fără plată; 

17. ține evidența atribuțiilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul cadrul aparatului 

propriu al D.G.A.S.P.C. Prahova și a fișelor de post ale salariaților din cadrul aparatului propriu 

al D.G.A.S.P.C.Prahova;  

18. asigură completarea registrului cu evidența declarațiilor de avere și de interese ale funcționarilor 

publici din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova și pentru personalul de conducere 
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din cadrul unităților de asistență socială pentru copii, din cadrul unităților de asistență socială 

pentru persoane adulte cu handicap și a persoanelor vârstnice - pensionare și comunicarea 

acestora conform legislației în vigoare; 

19. asigură întocmirea și transmiterea situațiilor statistice privind structura socio-profesională a 

personalului din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova; 

20. întocmește proiecte de dispoziții, situații și lucrări privind gestionarea funcțiilor; 

21. colaborează și îndrumă instituțiile de asistentă socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire 

la problemele de personal; 

22. ține evidența legitimațiilor de serviciu ale salariaților din cadrul aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 

23. respectă dispozițiile speciale vizând confidențialitatea și transmiterea informațiilor cu caracter 

personal; 

24. întocmește adeverințe și alte acte care să ateste calitatea de salariat și confirmă autenticitatea 

copiilor cu cea a actelor originale; 

25. acordă consultanță și asistență funcționarilor publici și personalului contractual cu privire la 

respectarea normelor de conduită, monitorizează aplicarea prevederilor Codului de conduită  în 

cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Prahova și în unitățile de asistență socială pentru copii 

și întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii 

publici și le transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

26. contribuie la elaborarea Contractului Colectiv de Muncă pentru personalul contractual din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Prahova – aparat propriu și pentru personalul contractual din cadrul unităților de 

asistență socială pentru copii și a Acordului Colectiv pentru funcționarii publici din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Prahova ;  

27. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

28. îndeplinește, în limita competenței și în condițiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituției; 

 

3. Biroul Adoptii care are următoarele atribuții: 

1. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în 

evidenţa sa; 

2. asigură consilierea părinților copiilor cu măsură de protecție, cu privire la efectele juridice ce 

decurg ca urmare a exprimării consimțământului la adopția copilului;    

3. asigură consilierea copiilor cu măsură de protecție, cu vârsta mai mare de 10 ani, cu privire la 

efectele juridice ale adoptiei;  

4. întocmește documentația necesară sesizării instanței de judecată, în scopul încuviințării deschiderii 

procedurii adopției interne, dacă planul individualizat de protecție are ca finalitate adopția internă; 
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5. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează 

condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie 

sau de persoană aptă să adopte copii; 

6. oferă persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta consiliere și informații complete 

despre procedura de evaluare, atestare, pregătire, precum și despre serviciile de sprijin existente; 

7. întocmește documentația necesară eliberării atestatelor persoanelor/familiilor apte să adopte, 

încredințării în vederea adopției, precum și încuviințării adopțiilor interne; 

8. asigură evaluarea stabilirii compatibilității copil – persoană/familie potențial adoptatoare, pe baza 

nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta; 

9. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; 

sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este 

adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

10. oferă consiliere și sprijin prin constituirea unor grupuri de suport destinate familiilor adoptive; 

11. realizează mențiunile necesare și introduce în Registrul Național pentru Adopții, în termenul legal, 

informațiile referitoare la persoanele/familiile adoptatoare, respectiv la copiii adoptabili, precum și 

copiile electronice ale rapoartelor finale, ale atestatelor de familii/persoane apte să adopte, ale 

hotărârilor judecătorești de încuviințare a deschiderii procedurii adopției naționale, de încredințare 

în vederea adopției, de încuviințare a adopției, de declarare a nulității sau de desfacere a adopției și 

a rapoartelor finale de închidere a cazului; 

12. contribuie la mediatizarea legislației referitoare la drepturilor copilului în scopul conștientizării 

responsabilității persoanelor fizice și juridice față de aceștia; 

13. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

14. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

15. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de conducerea 

instituţiei. 

 

4. Biroul Managementul calității serviciilor sociale care are următoarele atribuții: 

1. asigură aplicarea legilor, precum și a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul 

protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie; 

2. îndrumă metodologic modul de implementare a Standardelor Minime Obligatorii/ Standardelor 

minime de calitate în centrele de tip rezidenţial,  centrele rezidențiale de tip familial, centrul de 

primire în regim de urgenţă, centrele de zi,  centrele rezidențiale persoane adulte cu handicap sau 

persoane vârstnice; 
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3. verifică și monitorizează modul de îndeplinire a calității serviciilor sociale raportându-le la 

standardele minime obligatorii și la cele specifice de calitate; 

4. realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate standardele 

minime de calitate/standardele minime obligatorii de către serviciile din aparatul propriu şi de 

către centrele din subordine și îndrumă metodologic personalul  cu privire la implementarea 

acestora; 

5. elaborează instrumente de lucru privind evaluarea respectării standardelor de către serviciile din 

aparatul propriu şi de către centrele din subordine; 

6. întocmeşte rapoarte de evaluare și formulează recomandări, avizate de conducerea executivă și 

urmărește modul de îndeplinire a acestora; 

7. stabileşte şi aplică  grile de evaluare a gradului de implementare a procedurilor şi instrucțiunilor 

de lucru și a standardelor minime de calitate/standarde minime obligatorii specifice fiecărui 

serviciu social; 

8. stabileşte şi aplică chestionare în vederea  măsurării gradului de satisfacţie al beneficiarilor cu 

privire la calitatea serviciilor sociale oferite de către DGASPC; 

9. acordă asistență și colaborează cu toate centrele de tip rezidenţial din cadrul direcției, pentru 

elaborarea procedurilor de lucru, procedurilor formalizate și a instrucțiunilor de lucru; 

procedurile elaborate sunt parte integrantă a metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor 

de tip rezidenţial; 

10. acordă asistență și colaborează cu serviciile sociale din cadrul direcției, pentru elaborarea 

regulamentelor de organizare și funcționare, regulamentelor de ordine interioară, conform 

legislaţiei în vigoare; 

11. acordă asistență și colaborează cu toate compartimentele direcției, pentru elaborarea de 

instrumente de lucru în vederea asigurării, într-un mod unitar a serviciilor sociale în cadrul 

serviciilor D.G.A.S.P.C. Prahova;  

12. acordă sprijin pentru întocmirea dosarelor de acreditare și/sau licențiere și păstrează evidenţa 

situaţiilor privind acreditarea/licenţierea serviciilor sociale din structura D.G.A.S.P.C. Prahova; 

13. soluționează, la cererea conducerii, sesizări și reclamații ale persoanelor fizice sau juridice, care 

sunt legate de respectarea drepturilor beneficiarilor din unitățile de asistență socială sau ale 

servicilor sociale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova;  

14. desfășoară, în condițiile legii, acțiuni de verificare în comisii mixte, formate din specialiști din 

alte compartimente ale D.G.A.S.P.C. Prahova, prin deplasări în teren; 

15. urmăreşte întocmirea documentaţiei aferente procedurilor prealabile atestării până la 

implementarea sistemului de management al calităţii şi obţinerea certificatului de atestare a 

calităţii; 

16. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    
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17. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

18. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

5. Serviciul Strategii, programe, monitorizare, analiză statistică și îndrumare metodologică a 

activităților S.P.A.S. care are următoarele atribuții:  

1. aplică legile, efectuează studii şi participă la activităţi de coordonare şi elaborare de reglementări 

în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor 

cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie;  

2. elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia 

judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, 

respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de incluziune 

socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean;  

3. elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul judeţean şi le propune spre aprobare consiliului judeţean, care cuprind date detaliate 

privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 

propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul 

estimat şi sursele de finanţare; 

4. analizează stadiul implementării strategiilor și a planurilor aprobate de Consiliul Judeţean 

Prahova şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor prevăzute în aceste documente; 

5. comunică şi colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au 

responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 

precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu 

reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

6. colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii 

publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia; 

7. asigură popularizarea dispoziţiilor legale interne şi internaţionale în domeniul asistenţei sociale şi 

protecţiei copilului; 

8. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din judeţul Prahova, precum și cu organizaţiile 

societăţii civile în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de asistenţă 

socială şi protecţie a drepturilor copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii 

măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea acestei activităţi; 

9. îndrumă metodologic, sprijină şi monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice 

locale din judeţ în domeniul  asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului; 
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10. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu  alți reprezentanți ai 

societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor din domeniul asistenţei sociale, 

inclusiv din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice şi al protecţiei drepturilor 

copilului;  

11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții şi alte instituţii; 

12. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative 

ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

13. colectează informațiile necesare întocmirii Raportului anual privind activitatea desfășurată de 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 

14. elaborează, la solicitare, rapoarte privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor 

copilului; 

15. elaborează programe interdisciplinare și interinstituționale și asigură implementarea acestora prin 

încheierea de parteneriate cu diferite instituții publice și cu reprezentanți ai societății civile; 

16. iniţiază şi susţine în colaborare cu diferite instituții publice și cu reprezentanți ai societății civile,  

campanii de informare şi conştientizare sfecifice activităţii instituţiei;  

17. elaborează materiale de prezentare a activităţii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

18. realizează şi reactualizează periodic pagina de prezentare pe internet a instituţiei; 

19. monitorizează marcarea în unitățile de asistență socială a evenimentelor oficiale (zile 

internaţionale, sărbători religioase etc.); 

20. acordă, la cerere, asistenţă centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova în pregătirea 

manifestărilor organizate cu ocazia anumitor zile festive şi sărbători laice şi religioase: 1 Martie, 

1 Iunie, Crăciun, Paşte etc. şi alcătuieşte materiale de popularizare a acestora; 

21. realizează material foto și video cu ocazia evenimentelor organizate la nivelul instituției; 

22. participă la studii, analize şi sinteze cu privire la diverse aspecte ale respectării drepturilor 

omului şi drepturilor copilului; 

23. colaborează cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din celelalte judeţe şi 

din sectoarele municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege; 

24. colaborează și sprijină permanent reprezentanții organismului privat autorizat prin promovarea 

unor activități și acțiuni comune întreprinse în interesul superior al copilului care să asigure 

protecția acestuia; 

25. promovează modele de bună practică și parteneriatul dintre cele două instituții; 

26. vizitează serviciile sociale private, cu cazare, în vederea monitorizării respectării drepturilor 

copiilor/tinerilor și pentru verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz și neglijare a copilului 

primite de la sau de la alte persoane interesate; 

27. urmărește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de plasament la serviciile sociale private, 

cu cazare, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii; 
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28. transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, rapoarte de monitorizare 

pentru copiii pentru care s-a instituit măsura de plasament la servicii sociale private, cu cazare, 

până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a realizat raportul; 

29. informează organismul privat autorizat cu privire la posibilitatea participării la cursuri și 

semninarii de formare în domeniul protecției drepturilor copilului; 

30. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

31. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

32. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

6. Serviciul Inițiere, monitorizare și implementare proiecte europene care are următoarele atribuții: 

1. identifică permanent linii de finanţare şi analizează criteriile şi condiţiile impuse, precum şi 

posibilitatea de accesare a acestora;  

2. cunoaşte şi centralizează permanent nevoile şi propunerile de proiecte primite din partea 

serviciilor, birourilor, compartimentelor şi centrelor din subordinea direcţiei; 

3. asigură implementarea proiectelor, îndeplinind corespunzător atribuţiile funcţiei pe care o   ocupă 

în cadrul echipei de implementare a proiectului; 

4. acordă asistenţă şi consultanţă centrelor cu personalitate juridică din subordinea direcţiei în   

accesarea liniilor de finanţare; 

5. elaborează rapoarte privind stadiul implementării proiectelor de către DGASPC Prahova şi a    

rezultatelor obţinute prin implementarea acestora; 

6. realizează structura propunerilor de proiecte din punct de vedere tehnic în vederea atingerii 

obiectivelor prevăzute de strategiile direcţiei; 

7. face propuneri  pentru fundamentarea bugetelor, părţi componente ale  propunerilor de proiecte; 

8. elaborează rapoarte privind stadiul implementării proiectelor de către DGASPC Prahova şi 

rezultatele obţinute  prin implementarea acestora; 

9. execută antemăsurători şi estimează cantitativ şi valoric lucrările ce se impun a fi executate în 

cadrul propunerilor de proiecte; 

10. contribuie la elaborarea documentaţiei pentru achiziţiile de servicii şi lucrări necesare elaborării şi 

implementării proiectelor;  

11. asigură obţinerea avizelor, acordurilor şi a celorlalte documentaţii necesare desfăşurării 

proiectelor; 

12. verifică situaţiile de lucrări privind devizul oferta, economic şi calitativ; 

13. participă la efectuarea de expertize împreună cu experţi autorizaţi; 

14. întocmeşte memorii tehnice şi justificative; 
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15. se implică încă din faza de pregătire şi de organizare a selecţiei de oferte pentru desemnarea 

firmelor ce vor realiza documentaţiile tehnice (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, etc), 

lucrările şi dotările prevazute în cadrul proiectelor de finanţare; 

16. monitorizează în permanenţă stadiul efectuării lucrărilor, modul în care este respectat graficul de 

activităţi; 

17. intervine şi semnalează problemele ce pot apărea în derularea în bune condiţii a lucrărilor   

prevăzute în cadrul proiectelor de finanţare; 

18. rezolvă şi alte sarcini impuse de implementarea proiectelor de finanţare;    

19. colaborează cu O.N.G.-uri naţionale şi internaţionale care desfăşoară activităţi în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului, precum şi cu alte instituţii în vederea 

identificării, accesării de linii de finanţare şi implementării unor programe de interes comun; 

20. asigură diseminarea informaţiilor privind liniile de finanţare şi condiţiile de accesare a acestora 

către comunităţile locale, în vederea creşterii posibilităţii de atragere de fonduri din noi surse de 

finanţare şi, eventual, accesarea fondurilor în parteneriat cu autorităţile locale pentru susţinerea 

dezvoltării serviciilor sociale; 

21. asigură, prin implementarea proiectelor, respectarea şi garantarea drepturilor omului şi drepturilor 

copilului conform legislaţiei în vigoare; 

22. asigură, prin implementarea proiectelor, aplicarea legilor, precum şi a politicilor şi strategiilor de 

asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie; 

23. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;  

24. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

25. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

7. Compartimentul P.S.I., securitate şi sănătate în muncă care are următoarele atribuții: 

1. organizează și realizează acțiuni de îndrumare metodologică și control a întregii activități de 

asigurare a condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de 

muncă și a bolilor profesionale în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii și aparatul propriu al 

DGASPC Prahova; 

2. identifică pericolele și realizează evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională 

pentru locurile de muncă din cadrul Direcției; 

3. elaborează și actualizează Planul de prevenire și protecție; 

4. elaborează instrucţiuni proprii de completare şi de aplicare a reglementărilor de securitate şi 

sănătate în muncă; 
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5. propune atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător fiecărui 

loc de muncă şi, în special, pentru persoanele ce au fost desemnate să răspundă de aplicarea 

normelor de sănătate în muncă, la fiecare punct de lucru; 

6. întocmeşte un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a salariaţilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

7. elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea instruirii, adecvată 

fiecărui loc de muncă și asigură informarea precum şi instruirea salariaţilor în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă; 

8. elaborează programul de instruire şi testare, la nivelul întregii instituţii și verifică cunoașterea şi 

aplicarea, de către toţi salariaţii, a informaţiilor primite şi a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

9. întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent; 

10. evidenţiază zonele cu risc ridicat şi care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă; 

11. evidenţiază meseriile şi profesiile prevăzute în legislaţia specifică pentru care este necesară 

autorizarea executării lor; 

12. evidențiază locurile de muncă care necesită examene medicale suplimentare; 

13. verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmă, avertizare, semnalizare şi de siguranţă; 

14. prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare 

pentru realizarea măsurilor de prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi protecţia securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

15. cercetează eventualele evenimente, elaborează pentru autorităţile competente şi în conformitate 

cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de angajaţii DGASPC 

Prahova; 

16. organizează activitatea cu privire la accidentele de muncă la punctele de lucru şi comunică de 

îndată Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova; 

17. urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor; 

18. menţine în permanenţă legatura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, transmiţând în   

termen rapoarte privind realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi sesizează 

deficienţele sau problemele pentru care este necesară intervenţia operativă a acestei instituții; 

19. urmăreşte menţinerea în limite a condiţiilor de mediu ambiant: iluminat, microclimat, zgomot,    

vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate; 

20. urmăreşte actualizarea planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare; 

21. urmăreşte amenajarea corectă a anexelor sociale (vestiare, grupuri sanitare); 

22. întocmeşte şi respectă regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Securitate şi 

Sănătate în Muncă al instuției şi face parte din acesta; 
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23. coordonează activitatea persoanelor desemnate, la punctele de lucru, să îndeplinească sarcini în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

24. colaborează cu cabinetul de medicina muncii în probleme de sănătate şi securitate în muncă; 

25. răspunde de organizarea, funcţionarea şi controlul activităţilor privind apărarea împotriva 

incendiilor şi protecţia civilă la nivelul instituţiei și a unităților subordonate; 

26. elaborează și actualizează programe de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 

nivelul instituţiei; 

27. propune conducerii instituţiei conţinutul actelor de autoritate privind apărarea împotriva 

incendiilor: mod de organizare şi responsabilităţi, instrucţiuni la locurile de muncă, reglementarea 

lucrului cu foc deschis şi a fumatului, organizarea instruirii personalului; 

28. asigură întocmirea şi afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor și marcarea 

pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate; 

29. asigură organizarea salvării salariaților şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea 

planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite; 

30. controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific în instituție 

și a unităților subordonate; 

31. elaborează documente specifice de instruire a personalului: instructaj periodic introductiv general 

specific locului de muncă și întocmeşte raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor; 

32. acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate persoanelor cu atribuții din cadrul centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor; 

33. coordonează activitatea de intervenţie în caz de necesitate; 

34. investighează contextual producerea incendiilor; 

35. organizează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a conducerii instituției 

asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora și urmăreşte 

rezolvarea problemelor constatate cu ocazia efectuării controalelor proprii sau în unităţile 

subordonate; 

36. urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectori în domeniul apărării împotriva 

incendiilor si securităţii şi sănătăţii în muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării 

evenimentelor; 

37. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;   

38. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

 39. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

8. Compartimentul de Audit public intern care are următoarele atribuții: 
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    1. elaborează norme  privind exercitarea activității de audit și Carta auditului; 

    2. elaborează proiectul planului multianual si anual de audit public intern; 

    3. efectuează activităţi de audit public intern, întocmește raport de audit care cuprinde recomandări 

privind îmbunătățirea serviciilor oferite conform standardelor legale; 

   4. urmărește îndeplinirea recomandărilor cuprinse în raportul de audit și în cazul neîndeplinirii acestora 

aduce la cunoștință directorului executiv al instituției și după caz, Consiliului Județean Prahova; 

   5. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; 

   6. desfășoară activități de control inopinate în cadrul unitățile de asistență socială din structura 

DGASPC Prahova; 

   7. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la arhiva 

instituţiei, în condiţiile legii;    

   8. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

  9. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de conducerea 

instituţiei. 

 

9. Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru copii care are următoarele atribuții: 

1. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului; 

2. comunică hotărârile emise de comisie persoanelor şi instituţiilor interesate, inclusiv hotărârile de 

încadrare în grad de handicap a copilului cu dizabilități, împreună cu certificatul de încadrare în 

grad de handicap; 

3. introduce în baza de date computerizată datele de identificare ale copiilor, părinţilor, persoanelor 

care primesc copii în plasament, famililor apte să adopte şi ale asistenţilor maternali nou atestaţi;  

4. actualizează, permanent, baza de date computerizată cu hotărârile emise de Comisia pentru 

Protecţia Copilului, dispoziţiile de plasament în regim de urgenţă, referatele de scoatere din 

evidenţă şi cu sentinţele civile/certificate de grefă, pentru fiecare copil în parte; 

5. comunică A.J.P.I.S. Prahova situaţiile lunare (tabele centralizatoare) cu evidenţa tuturor 

modificărilor (stabilirea, menţinerea, încetarea măsurilor de protecţie şi dispoziţiile în regim de 

urgenţă emise de directorul executiv al D.G.A.S.P.C) intervenite în situaţia copiilor din sistemul 

de protecţie, hotărâte de instanţa judecătorească sau C.P.C.; 

6. înregistrează într-un registru special dosarele tuturor copiilor care intră în evidenţa D.G.A.S.P.C. 

și dosarele familiilor sau persoanelor apte să adopte un copil şi a asistenţilor maternali noi 

atestaţi; 

7. înregistrează dispoziţiile de plasament în regim de urgenţă sau de admitere într-un centru 

maternal; 

8. colaborează cu secretariatele C.P.C. din alte judeţe în vederea îndeplinirii sarcinilor ce îi revin; 
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9. asigură lunar transmiterea către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova a 

modificărilor intervenite pentru copiii care au stabilită măsura de protecție în serviciile de tip 

rezidențial de pe raza județului Prahova; 

10. asigură lunar transmiterea către unitatea bancară, cu care DGASPC Prahova are încheiată 

Conveție, a situației copiilor beneficiari ai alocației de stat pentru copii, în vederea deschiderii de 

conturi de depozit cu acumulare de capital, precum și a situației copiilor beneficiari ai alocației de 

stat pentru copii pentru care a încetat/sau a fost înlocuită măsura de protecție în serviciile de tip 

rezidențial de pe raza județului Prahova; 

11. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

12. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

13. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

10. Compartimentul Secretariatul comisiei pentru adulți care are următoarele atribuții: 

1. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap; 

2. înregistrează, în registrul propriu de evidenţă, dosarele persoanelor care au solicitat încadrarea 

într-un grad de handicap, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă; 

3. asigură transmiterea către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a dosarelor 

persoanelor cu dizabilităţi, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare 

în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă;  

4. asigură transmiterea către Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, în 

vederea evaluării complexe, a dosarelor persoanelor care au solicitat internarea într-un centru 

rezidențial pentru persoane adulte cu handicap; 

5. asigură transmiterea către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în vederea 

emiterii dispoziției de admitere, a dosarelor persoanelor încadrate în grad de handicap care 

solicită stabilirea unei măsuri de protecţie într-o unitate de asistență socială; 

6. transmite membrilor Comisiei de Evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în 

baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

7. ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor și întocmeşte procesele-verbale întocmite în urma acestora; 

8. redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, 

în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 

9. redactează deciziile de internare pentru persoanele care au solicitat internarea într-un centru 

rezidențial pentru persoane adulte cu handicap; 

10. gestionează registrul de contestaţii juridic contencios administrativ; 
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11. actualizează baza de date D-smart privind evidenţa tuturor persoanelor adulte  încadrate într-un 

grad de handicap; 

12. transmite persoanei care a solicitat încadrarea într-un grad de handicap: certificatul de 

încadrare/neîncadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială 

şi certificatul de orientare profesională (unde este cazul), precum şi alte documente eliberate de 

comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la redactarea acestora;  

13. răspunde, în scris, solicitărilor venite din partea diverselor instituţii, cu respectarea dispoziţiilor 

legale privind confidenţialitatea datelor; 

14. soluționarea diverselor solicitări referitoare la documentele necesare la/din dosarul persoanelor 

încadrate în grad de handicap; 

15. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

16. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

17. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

11. Serviciul Relații cu publicul care are următoarele atribuții: 

1. asigură serviciile de secretariat din cadrul aparatului propriu al instituției; 

2. planifică și organizează programul de audienţe, agenda directorilor; 

3. acordă consultanţă în soluţionarea unor probleme specifice privind furnizarea de informaţii din 

legislaţia de specialitate, acordarea serviciilor sociale și a beneficiilor sociale în domeniul 

protecţiei familiei și a drepturilor copilului;  

4. asigură serviciul de secretariat privind serviciile telefonice și fax; 

5. asigură cadrul organizatoric al ședințelor, comisiilor, conferințelor de presă și alte întruniri care 

se desfășoară în cadrul instituției; 

6. asigură organizarea şi funcţionarea Punctului de comunicare – informare – documentare al 

instituției, prin formulare/modele de cereri, programul instituţiei, etc.; 

7. asigură pregătirea și transmiterea corespondenței DGASPC Ph si a celei emise Comisia de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si de Comisia pentru Protectia Copilului; 

8. asigură efectuarea și preluarea de apeluri telefonice în interesul instituției prin centrala 

telefonică; 

9. oferă informaţii și consultanţă în problemele cu grad de dificultate scăzut privind activitatea 

Direcției ca urmare a solicitărilor telefonice sau direct la sediul instituţiei, respectând legislația în 

vigoare;  
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10. asigură preluarea, înregistrarea și evidențierea în registratură a tuturor documentelor, sesizărilor, 

solicitărilor, referirilor și notificărilor primite, cu privire la copii, persoane adulte, persoane cu 

handicap și persoane vârstnice;  

11. asigură redirecționarea solicitărilor, petițiilor care nu sunt de competența Direcției, spre alte 

instituții publice competente;  

12. asigură transmiterea și primirea documentelor în relațiile dintre compartimentele instituției sau 

cu alte instituții și persoane fizice sau juridice; 

13. primește și organizează  corespondența internă și externă și asigură înregistrarea documentelor; 

14. operează în registrele de evidență, cu modificarea datei, eventualele schimbări intervenite în 

cursul soluţionării petiţiilor de către compartimentele de specialitate la care au fost repartizate 

iniţial;  

15. asigură accesul oricărui solicitant la informaţiile de interes public, conform legislaţiei naţionale 

în vigoare;  

16. primește, înregistrează şi îndrumă solicitările de informaţii de interes public către 

compartimentele de specialitate pentru rezolvarea temeinică şi legală, cu precizarea termenului 

de trimitere a răspunsului;  

17. asigură eliberarea biletelor de calatorie gratuite si a legitimațiilor de transportgratuit pentru 

persoanele cu dizabilitati; 

18. elaborează materialele de presă și asigură transmiterea acestora către presa națională și locală; 

19. realizează sinteza zilnică a materialelor de presă care privesc instituția și transmiterea acesteia 

către conducerea instituției; 

20. asigură transmiterea informațiilor de interes public prin intermediul purtătorului de cuvânt, 

persoană desemnată din cadrul serviciului; 

21. înregistrează şi soluţionează sesizările şi petițiile cu privire la serviciile oferite sau pentru care se 

facilitează accesul, informând persoana în cauză în termenul prevăzut de legislația în vigoare;  

22. asigură posibilitatea persoanelor adulte şi copiilor de a sesiza orice situaţie care reprezintă 

încălcări sau nerespectări ale drepturilor lor, în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime 

ale acestora;  

23. colaborează cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din celelalte judeţe şi 

din sectoarele municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin; 

24. întocmește decizia de acordare a prestaţiilor sociale prevăzută la art. 57 alin. (1) din Legea nr. 

448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

25. transmite AJPIS Prahova situaţia centralizatoare cu titularii prestaţiilor sociale şi sumele de plată, 

stabilite conform art. 58 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru fiecare prestaţie în parte; 

26. emite dispoziţia de suspendare sau pe cea de  încetare a dreptului la prestaţiile sociale precum si 

pe cea de modificare a dreptului la prestaţiile sociale, cu luna următoare celei în care, în urma 
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reevaluării, persoana este încadrată în alt grad de handicap sau în situaţia recuperării unor sume 

acordate necuvenit cu acest titlu; ; 

27. comunică AJPIS, în termen de 5 zile, orice modificare intervenită în situaţia titularului, de natură 

să determine încetarea sau suspendarea plăţii dreptului la prestaţia socială; 

28. transmite AJPIS Prahova: dispoziţia de încetare emisă de directorul executiv al DGASPC 

Prahova, decizia de neîncadrare emisă de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap ca urmare a reevaluării realizate în condiţiile prevăzute de art. 90^2 şi 90^3 din Legea 

nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea judecătorească 

prin care se stabileşte încetarea dreptului persoanei cu handicap, odată cu situaţia centralizatoare; 

29. emite decizia de acordare a dreptului în situaţia în care persoana cu handicap își schimbă 

domiciliul sau reședința pe raza județului Prahova, sau după caz, în altă unitate/subdiviziune 

administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul, decizie care este comunicată AJPIS 

odată cu situaţia centralizatoare; 

30. asigură transmiterea dosarului administrativ al persoanei cu handicap la direcţia generală în a 

cărei rază teritorială se stabileşte noul domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap; 

31. comunică titularului, în termen de 30 zile de la emitere, deciziile de aprobare, respingere, 

suspendare, încetare sau modificare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu 

handicap; 

32. preluarea zilnică a certificatelor de handicap emise de CEPAH și înregistrarea acestora în baza 

de date D-smart; 

33. asigură întocmirea și transmiterea către instituțiile abilitate a documentaţiei necesare eliberării 

rovinietelor pentru persoanele adulte cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate 

handicapului, precum şi persoanelor care au în îngrijire persoane adulte cu handicap; 

34. centralizează solicitările pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate, le comunică 

către ANDPDCA în vederea emiterii și asigură distribuirea acestora către titulari; 

35. asigură îndosarierea şi arhivarea documentelor din dosarele persoanelor cu handicap (certificate 

de încadrare în grad de handicap, certificate de deces, copii acte de identitate, conturi bancare, 

hotărâri tutelă/curatelă, adeverințe etc.); 

36. întocmește și transmite lunar, trimestrial, anual sau ori de câte ori se solicită, situația centralizată 

a persoanelor încadrate în grad de handicap către ANDPDCA, SPAS, etc; 

37. răspunde solicitărilor organelor de control (Serviciul Inspecția Socială din cadrul AJPIS Prahova, 

Camera de Conturi Prahova, DNA etc.). 

38. realizează evidența persoanelor încadrate în grad de handicap cu asistent personal și actualizează 

baza de date D-smart privind acordurile pentru indemnizație/asistent personal, precum și 

contractele individuale de muncă privind angajarea acestor persoane; 

39. verifică și ține evidența exemplarelor originale ale contractelor individuale de muncă ale 

asistenților personali, primite de la primăria care a angajat asistentul personal; 
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40. asigură monitorizarea realizării instruirii de către primarie a asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav;  

41. comunică periodic (lunar și semestrial) situația asistenților personali, către ANPD sau către orice 

altă instituție interesată, la solicitare; 

42. întocmește situațiile statistice lunare privind indemnizația de însoțitor pentru persoane care 

beneficiază de pensie de invaliditate și le transmite către Casa Județeană de Pensii Prahova și 

Casa Locală de Pensii Câmpina; 

43. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite 

acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 

44. acordă persoanelor aflate în dificultate asistenţă şi sprijin pentru exercitarea drepturilor lor la 

exprimarea liberă a opiniei;  

45. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

46. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

47. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

d) Instituţii de ocrotire 

      d1)  Institutii de asistenta sociala- copii 

1. Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei” Ploieşti  

- Centrul de plasament pentru copilul cu handicap;  

- Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati; 

2. Complexul de Servicii Comunitare „Rază de soare” Băicoi  

- Centrul de plasament; 

- Cabinetul de consiliere si asistenţă socială. 

3. Complexul de Servicii Comunitare Sinaia 

- Centrul de plasament; 

- Centrul de resurse şi asistenţă socială; 

- Centrul rezidenţial de tip familial Secăria.  

4. Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte  

- Centrul de plasament; 

- Centrul de resurse şi asistenţă socială; 

- Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi; 

- Centrul rezidenţial de tip familial Izvoarele; 

5. Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Filofteia” Câmpina 
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- Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati; 

- Centrul de resurse şi asistenţă socială;  

- Apartamente pentru copii/tineri; 

- Centrul rezidenţial de tip familial Brebu. 

6. Centrul de Plasament Câmpina 

7. Complexul de Servicii Comunitare „Echilibru” Ploieşti  

- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta; 

- Apartament pentru tineri; 

8. Centrul de Plasament  Filipeştii de Târg 

9. Centrul de Plasament  Plopeni 

10. Complexul de Servicii Comunitare „Cireşarii” Ploieşti 

- Centrul de primire în regim de urgenţă;  

- Locuinţă protejată destinată victimelor violenţei domestice; 

- Centrul maternal 

11. Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc. 

 

     d2) Instituţii de asistenţă socială - adulţi  

1. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea 

2. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti Băicoi 

3.Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Călineşti 

4. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Urlaţi  

5. Centrul Pilot de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei” 

Urlaţi 

6. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi 

7. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Tătărăi 

8. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Nedelea 

9. Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari: 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Puchenii Mari; 

- Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane Fără Adăpost. 

11. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați 

12. Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele 

- Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice  -  Pensionari; 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap. 

   ART. 7 
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 În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor Direcţiei generale, Consiliul Judeţean Prahova poate 

aproba organizarea şi a altor compartimente decât cele prevăzute la art. 6, asigurând resursele necesare 

funcţionării acestora. 

 

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA DIRECŢIEI GENERALE 

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 ART. 8 

       (1) Conducerea Direcţiei generale se asigură de directorul executiv cu sprijinul colegiul director, 

care are rol consultativ. 

       (2) Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este ajutat de 

directori executivi adjuncţi, care coordonează: 

- activitatea din domeniul protectiei drepturilor copilului si ale persoanelor adulte;  

- activitatea din domeniul economic si administrativ. 

ART. 9  

 (1) Colegiul director al Direcţiei generale este compus din directorul executiv, directorii 

executivi adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale (şefii serviciilor din cadrul 

aparatului propriu de specialitate şi directorii / şefii instituţiilor de ocrotire / serviciilor alternative din 

subordinea Direcţiei generale), 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean/local precum și 1 

reprezentant al aparatului de specialitate al consiliului județean.  

 (2) Preşedintele colegiului director este secretarul judeţului.  

            (3) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt 

exercitate de către directorul executiv sau, după caz, de către directorul executiv adjunct al Direcţiei 

generale, numit prin dispoziție a directorului executiv. 

 

    ART. 10  

 (1) Colegiul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea directorului 

executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv, 

a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi. 

            (2) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului 

judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap  şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director. 

     

ART. 11 

 (1) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

    a) analizează activitatea Direcţiei generale; propune directorului executiv măsurile necesare pentru 

imbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale; 
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    b) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar; 

    c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direcţiei generale, 

potrivit art. 12 alin. (3) lit. d) şi e) ; avizul este consultativ; 

    d) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în 

vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

    e) propune Consiliului Judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele 

decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

    f) propune Consiliului Judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia 

generală, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

    g) eliberează avizul consultatv pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare alocate de 

consiliul județean. 

 (2) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului 

judeţean. 

 (3) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 

membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu 

votul  a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

    ART. 12 

 (1) Directorul executiv al Direcţiei generale asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde 

de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin 

directorul executiv emite dispoziţii. 

 (2) Directorul executiv reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile 

publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 

 (3) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

    a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoana juridică; 

    b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite; 

    c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean; 

    d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării consiliului judeţean proiectul strategiei 

anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă 

socială şi protecţie a drepturilor copilului, de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și al planului anual 

de acțiune, având avizul consultativ al colegiului director şi al comisiei; 

    e) coordonează elaborarea proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi 

protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de 

măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director și apoi 

comisiei pentru protecția copilului; 
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    f) elaborează statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din 

cadrul Direcţiei generale, potrivit legii;  

    g) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean, statul de funcţii al Direcţiei generale, 

având avizul colegiului director, nu mai mult de odată pe trimestru; 

    h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare 

acestui personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

    h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

    i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu 

aceasta; 

    j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului. 

 (4) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotârare a 

consiliului judeţean. 

 (5) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii 

executivi adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului executiv în condițiile prevăzute de 

regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale. 

 (6) Prevederile cuprinse la alin. (5) se aplică și în cazul funcției vacante de director executiv, până 

la finalizarea procedurilor legale de ocupare a postului respectiv. 

   

CAPITOLUL V – STATUTUL PERSONALULUI  DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 

ART. 13. Organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului se aprobă prin hotărare a Consiliului Judeţean Prahova, în 

condițiile legii. 

ART. 14. Funcţionarii publici sunt numiţi de către directorul executiv, cu respectarea dispoziţiilor 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

ART. 15. Personalul din aparatul de lucru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia a 

Copilului, care efectuează activităţi de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întreţinere -

reparaţii şi de deservire, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste 

funcţii nu au calitatea de funcţionar public; acestora li se aplică legislaţia muncii. 

ART. 16. Aprobarea fişei postului pentru fiecare salariat în parte este de competenţa directorului 

executiv, a directorilor executivi adjuncţi, iar pentru instituțiile de asistență socială este de competența 

directorilor/șefilor de complexe/centre. 

ART. 17. Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are obligaţia 

să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  
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ART. 18. Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv se 

fac la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, prin hotărâre a Consiliului Judeţean. 

ART. 19. Salarizarea directorului executiv se stabileşte prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului 

Judeţean, conform legii. 

ART. 20. Directorii unităților de asistență socială pentru persoane adulte cu handicap și persoane 

vârstnice, cu personalitate juridică din structura DGASPC Prahova au obligația de a informa, în scris,  

conducerea instituției despre orice acțiune a salariaților din subordine care poate fi încadrată ca abatere 

disciplinară. 

În vederea desfașurării cercetării disciplinare prealabile, din comisia stabilită prin act 

administrativ la nivelul unităților de asistență socială pentru persoane adulte cu handicap și persoane 

vârstnice, cu personalitate juridică din structura DGASPC Prahova, vor face parte, obligatoriu, doi 

specialiști numiți prin dispoziție de către Directorul executiv al DGASPC Prahova. Numărul maxim de 

membri în Comisia de cercetare disciplinară prealabilă va fi de 3 membri. 

 

CAPITOLUL VI – DISPOZIȚII FINALE 

 

ART. 21. Pentru fiecare salariat – funcție de conducere sau de execuție – trebuie să existe fișa 

postului care va cuprinde atribuțiile, competențele, responsabilitățile și relațiile de serviciu. Fișa postului 

este întocmită de către șeful ierarhic, cu respectarea prevederilor stabilite în prezentul regulament și în 

regulamentele de organizare și funcționare corespunzătoare fiecărui departament din structura 

organizatorică a instituției. 

ART. 22. Personalul din departamentele structurii organizatorice a instituției este obligat să 

cunoască și să aplice prevederile prezentului regulament și ale regulamentelor de organizare și 

funcționare corespunzătoare celorlalte departamente, după caz. 

ART. 23.  Prezentul regulament va putea fi modificat și completat, la propunerea motivată a 

directorului executiv și cu aprobarea Consiliului Județean, în cazul în care apar dispoziții legale noi și 

care dau o altă reglementare normelor pe care acesta le instituie. 

ART. 24.  În caz de nerespectare a prezentului regulament se aplică dispozițiile legale în vigoare. 
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 ROMANIA        ANEXA NR. 3.1 

JUDEŢUL PRAHOVA       LA HOTĂRÂREA NR. _______ 

CONSILIUL JUDEŢEAN      DIN ______________________ 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

 DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  

COPILULUI PRAHOVA  

APARAT PROPRIU 

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 

  

 ART. 1 

 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, denumită în 

continuare Direcţia generală, este instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea 

Consiliului Judeţean Prahova, care asigură la nivel judeţean, aplicarea politicilor sociale în domeniul 

protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi altor 

persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea 

beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 

 (2) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală îndeplineşte 

următoarele funcţii: 

    a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială și planului anual de 

dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean; 

    b)  de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei și a drepturilor 

copilului, a persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, persoanelor vârstnice, etc., 

precum și a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în 

care se pot afla anumite grupuri sau comunități la nivelul judeţului; 

    c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

    d) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 

care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 

precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanții 

furnizorilor privați de servicii socile, precum și cu persoanele beneficiare; 

    e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului; 
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    f) de reprezentare a Consiliului Judeţean Prahova, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului; 

    g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 

vulnerabile. 

     (3) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei generale se aprobă prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. 

  

 ART. 2  

 Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate de Direcţia generală se 

finanţează din următoarele surse: 

1. bugetul judeţului Prahova; 

2. bugetul de stat; 

3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 

4. programe de interes naţional, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie, din 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii; 

5. contribuţia persoanelor beneficiare sau ale întreţinătorilor acestora, după caz; 

6. alte surse de finanatare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

  ART. 3 

 Patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este alcătuit din 

bunurile mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii, stabilite pe baza bilanţului contabil încheiat 

anual, precum şi din bunurile dobândite ulterior acestei date, în condiţiile legii. 

 

  ART. 4 

 Direcţia generală are cont propriu în bancă, ştampilă, iar actele proprii vor purta antetul 

„România - Consiliul Judeţean Prahova - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului” precum şi datele de identificare ale instituţiei şi vor fi semnate de directorul executiv, sau, 

după caz, de directorii executivi adjuncţi; documentele financiar – contabile se semnează de către 

directorul executiv sau, după caz, de directorii executivi adjuncţi. 

 

CAPITOLUL II – ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

  ART. 5  Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități: 

1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate 

cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 pentru 

ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre 

semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările 

ulterioare; 

2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu 

dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de 

restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu 

dizabilităţi; 

3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad 

de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul 

individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al 

persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de 

protecţie a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca 

asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea 

acestuia; 

5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de 

handicap, prevăzute de lege; 

6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite 

acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 

8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului 

cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului 

cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 

10. asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care 

le desfăşoară; 

11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții şi alte 

instituţii cu activităţi în domeniu; 

12. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în 

condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de 

asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora. 
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b) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de 

dificultate: 

1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor 

şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii 

şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe 

proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat 

privind măsurile de asistenţă socială; 

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă 

a opiniei; 

3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, 

inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei 

adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în 

vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în 

nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre 

specializate; 

6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului 

individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

7. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

 

    c) în domeniul protecției drepturilor copilului: 

1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei 

măsuri de protecţie specială; 

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de 

protecţie specială a copilului; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copii; 

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei 

măsuri; 

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în 

condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 

maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul 

său familial; 
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7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la 

baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 

încetarea acestora; 

8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în 

evidenţa sa; 

9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; 

evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează 

atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 

10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor 

adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta 

că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

11. îndeplinește și alte atribuții ce îi revin în domeniul adopției, conform prevederilor legale în 

vigoare;  

12. realizează la nivel județean baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție specială, 

copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestrial aceste date Autoritatii 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 

13. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării 

copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, în 

condițiile legii; 

 

d) în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice: 

     1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței 

domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și 

agresorilor familiali; 

      2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a 

violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței 

domestice și agresorilor familiali; 

      3. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu  alți reprezentanți ai 

societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii 

violenței domestice; 

      4. fundamenteaza și propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea 

instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței domestice; 

      5. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale 

violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în 

vigoare; 

      6. monitorizează cazurile de violență domestică din județul Prahova; 
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      7. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă 

părțile către servicii de specialitate/mediere; 

      8. realizează la nivel județean baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează 

trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. 

 

     e) în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale: 

       1. elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia 

judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 

ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de 

incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean şi răspunde de aplicarea 

acesteia; 

       2. elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul judeţean şi le propune spre aprobare consiliului judeţean, care cuprind date detaliate 

privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 

propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul 

estimat şi sursele de finanţare; 

      3. iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare 

şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi; 

      4. identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile 

de risc de excluziune socială; 

      5. identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu 

dizabilităţi în societate; 

      6. asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi 

autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate; 

      7. realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

      8. încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru 

sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului 

pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

      9. propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local; 

      10. colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii 

publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;  

      11. realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, care 

sunt transmise către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea 

acestuia; 

     12. monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie; 
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     13. elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 

serviciilor sociale;  

     14. elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu 

planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

     15. asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 

drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;  

     16. furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, 

fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

     17. sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit 

prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de 

atribuire, potrivit legii; 

     18. planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea 

creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale aflate în 

administrare proprie; 

     19. colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 

categorii de beneficiari; 

     20. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

    f) alte atribuţii: 

    1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 

asistenţei sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu 

dizabilități, persoanelor vârstnice, prevenirii și combaterii violenței domestice etc.; 

    2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum si 

cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de 

asistenţă socială; 

    3.Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ca instituţie publică cu   

personalitate    juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, va primi spre 

consultare anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local, Planurile Anuale de Acţiune 

elaborate de către direcţiile de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale 

municipiilor şi oraşelor și de compartimentele de asistenţă socială organizate la nivelul 

comunelor. 

    4. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative 

ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 
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    5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 

sociale, protecţiei familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice 

sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 

    6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 

societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate 

protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice, in funcţie de nevoile 

comunităţii locale; 

    7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte 

instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi 

revin, conform legii; 

    8. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale și a 

beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei și a drepturilor copilului; colaborează cu alte 

instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

    9. fundamentează și propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea 

serviciilor sociale; 

    10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor 

desfăşurate; 

    11.  asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 

    12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenței domestice şi oricăror 

persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

    13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a 

persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 

    14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile / 

serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia; 

    15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv 

ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

    16. realizează la nivel județean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt 

prevăzuți în Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și raportează 

trimestrial aceste date Ministerului Muncii și Protectiei Sociale sau, după caz, autorităților 

administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia; 

    17. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 

    18. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

consiliului judeţean. 
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CAPITOLUL III – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECŢIEI GENERALE 

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 

    ART. 6    Structura organizatorică a Direcţiei generale este următoarea: 

  

a) Servicii /birouri / compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care 

coordonează activitatea în domeniul protecției drepturilor copilului și ale persoanelor adulte  

1. Serviciul Management de caz pentru copii și adulți  

1. identifică copiii, persoanele aflate în dificultate și familiile aflate în dificultate, cauzele care au 

generat situaţiile de risc de separare a copilului de familie, precum şi cauzele care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

2. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia în vederea propunerii de 

instituire a măsurii de protecție - plasament; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copii, sau unitățile de 

asistență socială -  publice sau private - în funcție de nevoile copilului; 

4. întocmește raportul psiho-social privind situația copilului, respectiv planul individualizat de 

protecţie al copilului, propunând Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova/instanţei 

judecătoreşti instituirea măsurii de protecție-plasament; 

5. în colaborare cu ceilalţi specialişti, aduce la cunoştinţa copilului cu capacitate de discernământ 

măsura propusă şi îi acordă acestuia sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei; 

6. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei 

măsuri, prin vizite anunțate și neanunțate, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la domiciliul 

familiei /persoanei la care este plasat copilul; 

7. aplică metoda managementului de caz în domeniul protecției copilului din centre de plasament 

și centre rezidențiale de tip familial din structura DGASPC Prahova; 

8. aplică metoda managementului de caz în situațiile copiilor aflați în plasament familial, prin 

reevaluarea, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, a împrejurărilor care au stat la 

baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 

încetarea acestora;  

9. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a copiilor aflați în plasament familial, 

inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acestora; 

10. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei şcolare şi a stării de sănătate a copiilor 

aflați în plasament familial; 

11. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti, care au copii cu măsură de 

protecție, în scopul responsabilizării acestora cu privire la creşterea şi îngrijirea copilului şi în 

vederea redobândirii drepturilor părintești; 
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12. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul 

său familial; 

13. în colaborare cu serviciile de asistență socială din comunitate monitorizează modul în care sunt 

respectate drepturile copilului în familia substitutivă; 

14.  comunică situația copiilor reintegrați în familia naturală în vederea monitorizării post 

reintegrare, de către serviciile de asistență socială de la domiciliul familiei; 

15. asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova şi a 

celorlalte comisii pentru protecţia copilului/instantei de judecată, în măsura în care au 

aplicabilitate în judeţul Prahova, urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a acestor 

hotărâri; 

16. urmărește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de plasament familial, dezvoltarea şi 

îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii. 

17. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului 

cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului 

cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

18. colaborează cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din celelalte judeţe 

şi din sectoarele municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin; 

19. contribuie la mediatizarea dispoziţiilor legale în domeniul drepturilor copilului, identificând 

soluţii de integrare socio-profesională a copiilor care ies din sistemul de protecţie la împlinirea 

vârstei de 18-26 ani; 

20. transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, rapoarte de monitorizare 

pentru copiii pentru care s-a instituit măsura de plasament familial, până la data de 5 a lunii 

următoare celei în care s-a realizat raportul; 

21. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, a persoanelor 

adulte aflate în dificultate și a persoanelor vârstnice, în conformitate cu legislația în vigoare; 

22. evaluează situaţia socio-economică și psihologică a persoanei adulte aflate în dificultate, a 

persoanei vârstnice, precum și a persoanei adulte cu handicap în vederea identificării unor soluții 

și servicii sociale adecvate nevoilor acestora; 

23. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

24. oferă persoanelor interesate informaţii privind furnizorii publici şi privaţi şi serviciile 

administrate de aceştia; 

25. întocmește rapoarte de vizită, anchete sociale și/sau evaluări inițiale pentru persoanele aflate în 

dificultate pentru care se sesizează o situație de risc sau pentru care DGASPC se autosesizează;  

26. informează potențialii beneficiari/membri de familie/reprezentanții legali, verbal și prin 

materiale informative, cu privire la condițiile de admitere în centre și oferta de servicii sociale;  
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27. evaluează beneficiarul, la admiterea în centru, completând instrumentele de lucru anexate la 

procedurile operaționale elaborate și aplicate în centrul respectiv, doar la solicitarea centrului 

care nu poate asigura aceasta, prin personalul propriu; 

28. colaborează cu diverse instituții pentru a facilita accesul persoanelor la serviciile ce li se cuvin, 

conform legii;  

29. dezvoltă parteneriate cu comunitatea locală și alte instituții publice, care pot sprijini beneficiarii, 

în funcție de nevoile identificate; 

30. realizează activități de informare cu privire la drepturile și obligațiile persoanelor adulte cu 

handicap, a persoanelor singure, vârstnice și ale oricăror persoane aflate în nevoie, precum și 

familiilor acestora; 

31. asigură consilierea persoanelor aflate în dificultate în scopul informării asupra drepturilor 

prevăzute de Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale,  

actualizată; 

32. să comunice, să pună la dispoziție informații sau să acorde sprijin în realizarea vizitelor de 

monitorizare instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării 

drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror 

forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după 

caz, instituțiilor/structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii informațiile solicitate; 

33. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv 

pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

34. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în 

nevoie; 

35. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

36. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

37. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

2. Serviciul Management de caz pentru asistenţi maternali profesionisti (în a cărui structură se află 

și asistenții maternali profesioniști) care are următoarele atribuții: 

1. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti 

(AMP), în condiţiile legii; asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; 

evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

2. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei 

măsuri de protecţie specială la un asistent maternal; aceasta protecţie include şi plasarea 

copilului în regim de urgenta, plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu, copil cu 
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deficienţă, copil abuzat, copil cu tulburari de comportament, copil cu HIV/SIDA) în vederea 

recuperarii sale; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament, în asistență maternală, 

copii în funcție de particularităţile lor de limbă, religie, cultură, etnie şi dizabilităţile identificate 

în urma analizei nevoilor; 

4. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la 

baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 

încetarea acestora; 

5. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul 

său familial; 

6. întocmeşte, actualizează și păstrează dosarul AMP, conform standardelor prevăzute de lege; 

7. sprijină si monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta acceptă, înţelege şi 

acţionează în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia prevăzută de legislaţia în 

vigoare; 

8. realizează instruirea specifică a AMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia și 

îi prezintă standardele, procedurile şi orice alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului;  

9. realizează procesul de potrivire a copilului cu AMP şi coordonează activităţile privind mutarea 

copilului la AMP; 

10. furnizează AMP informaţii cu privire la procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de 

abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum şi asupra sprijinului 

disponibil în astfel de situaţii; 

11. evaluează anual activitatea fiecărui AMP conform standardelor prevăzute de lege; 

12. reevaluează periodic nevoile copilului, relaţia sa cu familia naturală și asigură întocmirea și  

revizuirea planului individualizat de protecţie; 

13. întocmeşte şi revizuieşte programul de intervenţie specifică conform legislaţiei în vigoare; 

14. întocmeşte convenţii de plasament pentru fiecare copil aflat în plasament la AMP; 

15. întocmeşte, actualizează și păstrează dosarele copiilor aflaţi în plasament la asistent maternal 

profesionist; 

16. organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, 

atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii; 

17. asigură mentinerea relatiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru 

viaţa acestuia, dacă acestea  nu contravin interesului superior al copilului; 

18. urmăreşte modul de realizare a obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în convenţia de 

plasament pentru fiecare copil aflat în plasament la asistent maternal profesionist; 

19. verifică modul în care asistenţii maternali profesionişti respectă procedurile,  metodologiile şi 

regulamentele interne elaborate de angajator; 
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20. identifică anual nevoile de instruire şi de pregătire ale asistenţilor maternali profesionişti şi 

organizează annual cursuri de formare profesională pentru asistentii maternali profesionişti; 

21. urmăreşte asiguarea, respectarea şi garantarea tuturor drepturilor copiilor aflaţi în plasament la 

asistent maternal profesionist; 

22. monitorizează şi asigură managementul de caz pentru copiii cu dizabilităţi, dificultăţi de învăţare 

şi dificultăţi de adaptare socio-scolară care necesită încadrare într-un grad de handicap, orientare 

sau reorientare şcolară, în situaţia în care aceşti copii se află în plasament la asistent maternal 

profesionist; 

23. colaborează cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din celelalte judeţe 

şi din sectoarele municipiului Bucureşti în vederea atribuţiilor ce îi revin; 

24. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova şi a celorlalte Comisii 

pentru Protecţia Copilului, în măsura în care ele au aplicabilitate în judeţul Prahova, urmăreşte şi 

supraveghează modul de aplicare a acestor hotărâri; 

25. asigură aplicarea sentinţelor civile în măsura în care ele au aplicabilitate în judeţul Prahova, 

urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a acestor hotărâri; 

26. asigură întocmirea documentației necesare evaluării/reevaluării încadrării copilului într-un grad 

de handicap, la cererea reprezentantului legal, sau înainte de expirarea valabilității certificatului; 

27. asigură intervenţia altor categorii de specialiști, în functie de nevoile specifice ale fiecarui copil; 

28. primeşte şi verifică deconturile efectuate de asistenții maternali profesioniști; 

29. întocmeşte şi redactează referatele justificative ale deconturilor; 

30. actualizează baza de date generală a serviciului privind modificările survenite în intrările şi 

ieşirile din sistem ale copiilor şi ale asistenţilor maternali; 

31. furnizează informaţii privind sumele alocate fiecărui copil şi modul de justificare a acestora; 

32. întocmeşte referatele de alocarea sumelor conform legii, fiecărui copil reintegrat în familia 

naturală;  

33. prezintă şi informează asistentului maternal profesionist, după plasarea copilului la acesta, 

modalităţile de decontare a sumelor aferente cheltuielilor copilului, în conformitate cu legea; 

34. transmite Serviciului Resurse Umane modificările survenite în activitatea AMP; 

35. transmite Serviciului Monitorizare date statistice şi informaţii cu privire la activitatea AMP; 

36. elaborează planificarea anuală de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor 

pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie la asistenţi materali profesionişti precum și 

dezvoltarea reţelei de asistenti maternali profesionişti în funcţie de nevoile identificate; 

37. primește si soluționează sesizarile cu privire la copiii părăsiți sau cu risc de părăsire în unitățile 

de obstretică/ginecologie din județul Prahova; 

38. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului aflat în dificultate, inclusiv 

pentru înregistrarea tardivă a naşterii acestuia; 
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39.  respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

40. înregistrează şi soluţionează sesizările/autosesizările şi reclamaţiile cu privire la serviciile oferite 

sau pentru care se facilitează accesul, informând persoana în cauză în maxim 30 de zile 

calendaristice; 

41. urmăreşte implementarea recomandărilor din rapoartele de audit aprobate; 

42. completează fişele de evaluare anuală pentru asistenţii maternali profesioniști;  

43. elaborează şi actualizează periodic procedurile  proprii; 

44. întocmeşte planul de pregătire profesională a asistenților maternali profesioniști; 

45. programează efectuarea concediilor legale pentru AMP; 

46. întocmește registrul riscului; 

47. întocmește trimestrial chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor 

de control intern/managerial; 

48. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

49. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

50. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

3. Serviciul Evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi care are următoarele atribuții:  

1. identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma 

solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiștilor care vin în contact cu aceștia și a 

sesizărilor din oficiu; 

2. verifică îndeplinirea condițiilor și documentele necesare pentru încadrarea în grad de handicap 

și/sau acordarea serviciilor de abilitare-reabilitare;  

3. identifică copiii ai căror părinți doresc acces la servicii de abilitare-reabilitare, planificând 

astfel, beneficiile, serviciile și intervențiile necesare, în urma solicitărilor directe, a referirilor 

din partea specialiștilor și a sesizărilor din oficiu;  

4. aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap, realizează evaluarea 

complexă și facilitează accesul copiilor cu dizabilități la serviciile sociale existente;  

5. efectuează reevaluarea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la 

cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de 

expirarea termenului de valabilitate a certificatului; la cererea de reevaluare se anexează 

documentele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

6. ține evidența dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilități în grad de 

handicap, prin registrul de intrări; 
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7.  contribuie la întocmirea, de către managerul de caz, a proiectului planului de abilitare-

reabilitare pentru copilul încadrat în grad de handicap și/sau pentru copilul cu dizabilități la 

solicitarea părinților care doresc numai acces la serviciile de abilitare-reabilitare, respectiv a 

proiectului de revizuire a planului individualizat de protecție pentru copilul cu dizabilități din 

sistemul de protecție specială; 

8. informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării 

planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități și îi consiliază în legătură cu păstrarea 

documentelor în condiții de siguranță;  

9. contribuie la întocmirea, de către managerul de caz, a raportului de evaluare complexă a 

copilului cu dizabilități, document de bază în propunerea serviciului către comisia pentru 

protecția copilului în vederea încadrării în grad de handicap; 

10.  eliberează adeverințe pentru copiii care nu au încadrare într-un grad de handicap, prin care se 

specifică gradul deficienței/afectării funcționale a copilului cu dizabilități (mai mic de 3 ani, în 

situaţia în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip 

rezidenţial specializate) pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip 

rezidențial specializat, la propunerea medicului din cadrul serviciului;  

11.  propune directorului executiv adjunct, în baza documentației specifice, eliberarea dispoziției 

de acces la serviciile de recuperare ale D.G.A.S.P.C.;  

12. colaborează cu celelalte instituții publice locale pentru furnizarea și asigurarea de servicii 

copiilor cu dizabilități; 

13.  colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru buna desfășurare a 

activităților specifice; 

14.  împreună cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sprijină părinții 

în întocmirea dosarului necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult; 

15. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului din alte județe și din 

sectoarele municipiului București, în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin; 

16.  întocmeşte raportul anual al SEC care cuprinde propuneri documentate privind înfiinţarea de 

servicii sociale de interes local şi servicii specializate pentru copiii cu dizabilităţi, pe care îl 

înaintează directorului general/executiv al DGASPC pentru a fi inclus în raportul anual al 

DGASPC; propunerile menţionate anterior sunt aduse la cunoştinţa consiliului judeţean/al 

sectorului municipiului Bucureşti, a CPC şi a ANDPDCA în vederea găsirii de soluţii de 

finanţare;  

17. identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al copiilor cu dizabilităţi 

în societate; 

18. asigură, pentru relaţiile directe cu copiii cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi 

autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate; 
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19. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

20. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

21. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

4. Serviciul Evaluare complexă a persoanelor cu handicap care are următoarele atribuții:  

1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate 

cu legislația în vigoare; 

2. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

3. identifică persoanele cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma 

solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiștilor care vin în contact cu aceștia și a 

sesizărilor din oficiu; 

4. efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la 

domiciliul persoanei și întocmește raportul de evaluare/reevaluare complexă pentru fiecare 

persoană cu handicap evaluată/reevaluată;  

5. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune Comisiei de 

Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap încadrarea în grad de handicap, 

respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de 

reabilitare şi integrare socială a acesteia; 

6.  avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit, la nevoie, de 

managerul de caz; 

7. recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap; 

8.  evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist şi 

monitorizează activitatea acestuia; 

9. identifică, evaluează şi pregăteste persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în 

condiţiile legii; asigură formarea continuă de asistenţi personali profesionişti 

astestaţi;evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

10. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

11. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

12. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

http://legestart.ro/Hotararea-11-2009-organizarea-functionarea-Ministerului-Muncii-Familiei-Protectiei-Sociale-%28MzIzNjQx%29.htm#art1000000
http://legestart.ro/Hotararea-11-2009-organizarea-functionarea-Ministerului-Muncii-Familiei-Protectiei-Sociale-%28MzIzNjQx%29.htm#art1000000
http://legestart.ro/Hotararea-11-2009-organizarea-functionarea-Ministerului-Muncii-Familiei-Protectiei-Sociale-%28MzIzNjQx%29.htm#art1000000
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5. Serviciul Evaluare inițială, intervenţie în regim de urgenţă, abuz și violența în familie care are 

următoarele atribuții:  

1. identifică copiii și familiile aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de 

risc de separare a copilului de familie; 

2. realizează evaluarea inițială pentru fiecare autosesizare sau sesizare telefonică, scrisă, verbală, 

primită la sediul instituției și întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei 

acestuia; 

3. întocmește documentația necesară și propune insituirea măsurii de plasament în regim de 

urgență în funcție de vârsta și particularitățile copilului (centru de primire în regim de urgență, 

asistent maternal profesionist, centru rezidențial public/privat, familie sau persoană); 

4. întocmește documentația necesară și solicită instanței de judecată plasamentul în regim de 

urgență prin emiterea Ordonanței Președințiale; 

5. primește, evaluează, instrumentează cu maximă operativitate sesizările primite pe linia 

telefonică 983 ”S.O.S victimele violenței în familie” privind copiii abuzați, neglijați, exploatați, 

copiii care practică cerșetoria, prostituția, asistă copiii care au săvârșit fapte prevăzute de legea 

penală și nu răspund penal la solicitarea organelor de cercetare penală, precum și persoanele 

victime ale violenței domestice;  

6. primește și instrumentează în regim de urgență sesizări primite la sediul instituției, privind 

copii/adulți abuzați, neglijați, exploatați (alții decât cerșetorii), părăsiți din unitățile medicale din 

județul Prahova, dispăruți, victime ale traficului de persoane, precum și sesizări privind 

întocmirea documentației necesare în vederea repatrierii copiilor români aflați pe teritoriul altor 

state; 

7. asigură măsurile necesare pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice, 

sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale 

violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în 

vigoare;  

8. în instrumentarea sesizărilor, se identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de 

violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere; 

9. aplică metoda managementului de caz pentru beneficiarii din cadrul centrului maternal și CPRU 

din cadrul CSC „Cireșarii” Ploiești  

10. coordonează metodologic activitatea CSC „Cireșarii” Ploiești  

11. asigură prezența la punerea în executare a titlurilor executorii la solicitarea Biroului Executiv 

Judecătoresc; 

12. evaluează situaţia victimei pentru a determina și pentru a acorda măsurile de sprijin şi protecţie 

de care aceasta poate beneficia; 

13. monitorizează şi evaluează serviciile de sprijin şi protecţie acordate; 
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14. creează și actualizează Registrul special privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de 

sprijin şi protecţie; 

15. furnizează către organele judiciare, la solicitarea acestora, datele cuprinse în Registrul special 

privind victimele infracţiunilor; 

16. comunică semestrial, către Serviciul Strategii, Programe, Monitorizare, Analiză Statistică și 

Îndrumare Metodologică a Activităților S.P.A.S., datele statistice cuprinse în Registrul special 

privind victimele infracţiunilor referite serviciilor de sprijin şi protecţie; 

17. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

18. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

19. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

6. Serviciul de Consiliere Psihosocială   

1. asigură evaluarea inițială în scopul stabilirii nevoii reale a solicitantului; 

2. efectuează evaluarea psihosocială detaliată în scopul includerii într-un program de consiliere 

psihosocială; 

3. asigură consilierea/informarea psihosocială a familiei/copilului în vederea găsirii celor mai 

adecvate soluții în scopul depășirii situațiilor de risc cu care se confruntă; 

4. colaborează, interinstituțional, în scopul sprijinirii copilului/familiei pentru rezolvarea 

situațiilor problematice; 

5. asigură evaluarea copilului/familiei, dispusă de către organele de cercetare/urmărire penală; 

6. efectuează consilierea minorului victimă, dispusă de către instanțele de judecată; 

7. participă la audierea minorului victimă/martor, la solicitarea instituțiilor abilitate pentru 

cercetarea/soluționarea cauzei (instanțe de judecată, parchete, poliție); 

8. efectuează consilierea copilului victimă a violenței; 

9. acordă consiliere familială cuplului copil-părinte, victimă a abuzului, neglijenței sau 

exploatării; 

10. asigură consilierea copilului martor al violenței domestice; 

11. desfășoară activități de informare  în ceea ce privește prevenirea violenței domestice; 

12. colaborează cu instituțiile publice în scopul realizării de campanii de informare și promovare a 

serviciilor oferite în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice; 

13. acordă consiliere parentală părinților din cuplul copil-părinte victime ale violenței în familie; 

14. asigură consilierea în vederea gestionării situțiilor de risc și a traumei rezultate în urma 

violenței domestice pentru membrii minori ai familiei; 
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15. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

16. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

17. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

  

    b)  Servicii /birouri /compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct   care 

coordonează activitatea în domeniul economic și administrativ 

 

1.  Serviciul Financiar Contabilitate Salarizare care are următoarele atribuții: 

1. primește și verifică documentele și pe baza acestora stabilește obligațiile de plată privind 

salariile personalului aparatului propriu, a asistenților maternali profesioniști si ale salariatilor 

centrelor de copii, indemnizația persoanelor cu handicap, cât și plățile aferente acestora cu 

încadrarea în creditele bugetare aprobate; 

2. înregistrează în contabilitate toate operațiunile de mai sus (atât constituirea cât și plata  

cheltuielilor), întocmește declarațiile fiscale obligatorii ; 

3. înregistrarează in sistemul integrat  facturile fiscale privind achiziționarea de bunuri, prestarea 

de servicii și executarea de lucrări la nivelul aparatului propriu; 

4. înregistrareză  în sistemul informatic integrat  ordinele de plată aferente plăților reprezentând 

cheltuieli cu bunuri și servicii, indemnizații și alte drepturi ale persoanelor cu handicap; 

5. urmărește evidența analitică a conturilor – Furnizori, Debitori diverși, și Debitori din alte 

județe și verifică balanța analitică pe acest cont, stabilind exactitatea componenței soldurilor; 

6. primește și înregistrează în evidența contabilă mijloacele fixe achiziționate sau transferate prin 

bonuri de mișcare; 

7. verifică situațiile transmise de către centrele subordonate D.G.A.S.P.C. PRAHOVA și 

coordonează metodologic activitatea acestora;  

8. participă la întocmirea raportului anual cu informațiile economice solicitate de către Serviciul 

Monitorizare; 

9. întocmește situațiile financiare trimestriale pe care le depune la nivelul ordonatorului principal; 

10. verifică și centralizează cost adult pe baza documentelor prezentate de unitațile din subordine 

și remite Costul adult spre adoptare Președintelui Consiliului Județean; 

11. asigură numerarul necesar efectuării fără dificultate a plăților ce nu se pot efectua prin 

virament, în limitele legale, primește, verifică și înregistrarează documentele privind încasările 

și plățile realizate prin casierie; încasează alte valori în numerar și efectuează depuni în contul 

de bancă; 
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12. ține evidența și înregistrează conturile de disponibil în lei și valută deschise la băncile 

comerciale; 

13. ține evidența contabilă a gestiunii la nivelul aparatului propriu, întocmește situația stocurilor 

(balanța stocurilor) și situația cheltuielilor cu obiectele de inventar și materiale, efectuează 

punctajul între evidența contabilă faptică și scriptică; 

14. urmărește la nivel de balanță rulajele și soldul conturilor analitice;  

15. întocmește necesarul și justificarea de credite în vederea efectuării plăților indemnizațiilor 

persoanelor cu handicap, transportul și dobânzile; 

16. achită retururile indemnizațiilor persoanelor cu handicap în urma solicitării acestora; 

17. întocmește si depune lunar, trimestrial și anual în Forexebug situațiile stabilite de prevederile 

legale; 

18. efectuează studiul  privind legislația nou aparută în cursul anului în domeniul financiar-

contabil; 

19. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii; 

20. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

21. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

2. Biroul Buget si patrimoniu care are următoarele atribuții: 

1. asigură finanţarea serviciilor sociale organizate în structura instituției, în condiţiile legii, în 

baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi 

dezvoltare a sistemului de asistenţă socială;  

2.  întocmește Proiectul de Buget de Venituri şi Cheltuieli centralizat, ţinȃnd cont de proiectele de 

buget ale centrelor din structura D.G.A.S.P.C. Prahova; 

3.  întocmește şi verifică repartizarea pe centre a bugetului de venituri si cheltuieli și a 

trimestrialității acestuia; 

4. întocmește materiale ȋn vederea rectificării bugetului ori de cate ori este nevoie; 

5. întocmește contul de execuţie bugetară pe titluri, articole şi alineate lunar, trimestrial şi/sau 

anual conform fișelor bugetare în vederea transmiterii către Consiliul Județean Prahova;  

6. verifică documentele pentru deschiderile de credite la unităţi, transmise pentru aprobare, 

urmărind ca acestea să se ȋncadreze în  trimestrialitate şi în prevederile bugetare; 

7. întocmește și transmite lunar în aplicaţia Forexebug Contul de execuţie non-trezor, Balanţa de 

verificare şi Situația Plăţilor restante şi situaţia numărului de posturi, și alte situații cerute de 

prevederile legale; 
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8. transmite Bugetul de Venituri şi Cheltuieli iniţial în aplicaţia Forexebug sau ori de cȃte ori 

bugetul este rectificat, în vederea întocmirii angajamentelor şi recepţiilor pentru efectuarea 

plăţilor; 

9. gestionează şi actualizează periodic baza de date operațională care conţine toate informaţiile 

asociate unităţilor de patrimoniu aflate ȋn proprietatea, administrarea sau folosinţa instituţiei; 

10. elaborează referate care au ca obiect exclusiv schimbarea regimului juridic al unor imobile sau 

orice alte modificări intervenite ȋn inventarul bunurilor din domeniul public al statului; 

11. întocmește chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control 

intern/managerial, acesta fiind necesar a fi realizat trimestrial; 

12. întocmește registrul riscului - conform standardului nr.11 ”Managementul riscului” - “Entitatea 

publică analizează sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea 

activităţilor sale, elaborează planuri corespunzătoare, în direcţia limitării posibilelor consecinţe 

ale  acestor riscuri”; 

13.  constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii; 

14. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

15. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

3. Serviciul Informatică și administrativ care are următoarele atribuții: 

1. răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, utilizarea eficientă a instalațiilor, precum 

și a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar date spre folosință; 

2. întocmește necesarul și face propuneri pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere, piese 

de schimb, furnituri de birou, urmărind repectarea prevederilor legale privind achizițiile de 

bunuri, prestări de servicii și execuție de lucrări, unde nu există contracte ferme, pentru 

aparatul propriu;  

3. lansează comenzile către furnizorii selecționați, cu respectarea cantităților aprobate și a 

disponibilului, conform bugetului aprobat și a normelor legale;  

4. întocmește proiectele de operațiuni aferente facturilor derulate în cadrul instituției; 

5. asigură încheierea polițelor obligatorii pentru clădiri și pentru autoturismele din dotare, a 

rovinietelor, pentru alte prestări de servicii; 

6. asigură depozitarea, conservarea și distribuirea materialelor, echipamentelor și rechizitelor de 

birou, conform regulilor de gestiune; 

7. iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic în cadrul instituţiei; 

asigură legătura cu Direcţia Arhivelor Judeţene, în vederea verificării şi confirmării 

nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor; 
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8. urmărește asigurarea curățeniei, întreținerii și căldurii în spațiile date spre folosință de la sediul 

DGASPC Prahova; 

9. asigură deplasarea zilnică în teren a personalului instituției și a planificării graficului 

personalului și a transportului ce deservesc serviciul de urgență 983, precum și expedierea 

documentelor către alte instituțiile publice; 

10. asigură buna funcționare a parcului auto aflat în proprietatea și/sau administrarea aparatului 

propriu al instituției; 

11. întocmește fișele activităților zilnice pentru fiecare autoturism din dotare și ține evidența foilor 

de parcurs specifice parcului auto al insituției;  

12. urmărește gararea, exploatarea, întreținerea și reparațiile autoturismelor din dotarea parcului 

auto propriu și respectă reglementările legale în vigoarea consumurilor de carburanți, anvelope, 

piese de schimb și lubrifianți;  

13. asigură administrarea, gestionarea și integritatea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe 

aflate în folosința aparatului propriu; 

14. participă la efectuarea inventarierii bunurilor imobile/mobile şi prezintă oportunităţi de 

valorificare eficientă a patrimoniului instituţiei;  

15. face propuneri privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și participă la casarea efectivă 

a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar conform proceselor verbale de scoatere din uz, 

întocmite de către comisiile de casare, aprobate de ordonatorul de credite; 

16. pe baza inventarelor primite de la aparatul propriu şi de la centrele din structură, face propuneri 

privind necesarul de bunuri, în scopul armonizării nivelului de dotare cu cerinţele impuse 

instituţiei prin recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit; 

17. asigură transferul mijloacelor fixe între aparatul propriu și unitațile din structura DGASPC;  

18. verifică stocurile de valori materiale din fișele de magazie, mișcările acestora, evaluează 

necesarul, pentru reînnoirea stocului minim și comunică propunerile pentru aprovizionare; 

19. întocmește și completează fișe de magazie, registre de intrare – ieșire, procese verbale de 

predare-primire, bonuri de consum, raportări privind colectarea selectivă a deșeurilor, alte 

documente specifice; 

20. primește, doar pe bază de borderou și semnatură, documentele privind mișcările de valori 

materiale  (NIR, Bonuri de consum, note de restituire, avize de însoțire, facturi fiscale, etc.); 

21. analizează, programează, implementează și documentează lucrări informatice noi, respectând 

metodologiile adecvate, cerințele de calitate și termenele de execuție rezultate din studiile 

preliminare efectuate; 

22. acordă asistență de specialitate utilizatorilor de programe din cadrul DGASPC Prahova în 

legatură cu modul de operare, variabilele de lucru și situațiile de eroare apărute și realizează 

copii de siguranță ale datelor pentru programele gestionate; 
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23. participă la analiza privind constituirea bazelor de date, la implementarea și gestionarea 

aplicațiilor informatice integrate la nivelul instituției; 

24. urmărește starea tehnică a aparaturii IT existente în evidența structurilor din subordinea 

DGASPC, face propuneri privind reparațiile acestora și intervenții în vederea îmbunătățirii 

parametrilor de funcționare cu o evaluare a costurilor; 

25. urmărește derularea și participă la recepția lucrărilor de montaj/intervenții și service aparatură 

IT, face propuneri pentru execuția de bună calitate și încadrarea în termen a acestora; 

26. comunică interactiv cu subunitățile DGASPC Ph și prestatorii de servicii și lucrări; 

27. administrează rețeaua de calculatoare, a user-ilor și stațiilor din rețea și acordă asistență tehnică 

pentru utilizatorii rețelei de calculatoare; 

28. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

29. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

30. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

  

4.  Serviciul Achiziții publice, tehnic și urmărire contracte care are următoarele atribuții: 

1. solicită necesarul de achiziţii pentru anul următor de la fiecare compartiment / birou / serviciu / 

subunitate (copii) din cadrul D.G.A.S.P.C., centralizează acest necesar şi face propuneri privind 

necesarul de credite pentru achiziţii de produse, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii 

proiectului de buget anual previzionat; 

2. întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a 

altor fonduri şi îl supune aprobării conducerii instituţiei; 

3. efectuează modificări în Programul anual al achiziţiilor publice, prin introducerea de noi 

poziţii sau modificarea celor existente şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate; 

4. avizează referatele de necesitate pe baza cărora se demarează procedurile de atribuire, întocmite 

de către compartimentele/subunităţile solicitante; 

5. elaborează notele justificative de estimare a valorii contractului şi de selectare a procedurii de 

atribuire şi le înaintează spre aprobare conducerii instituţiei; 

6. solicită conducerii instituţiei constituirea comisiilor de evaluare sau de negociere a ofertelor 

pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi comunică membrilor 

acestora atribuţiile ce le revin, conform legislaţiei în vigoare; 

7. participă în comisiile de evaluare/negociere şi asigură activitatea de secretariat a comisiilor; 

8. organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii 

publice, altele decât cele care fac obiectul cumpărării directe; 
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9. organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare pentru demararea şi derularea procedurilor 

de achiziţii centralizate la nivelul instituţiei pentru diferite produse, servicii sau lucrări, pentru 

situaţiile în care beneficiari finali sunt unităţile aflate în subordine (subunităţi copii); 

10. efectuează activităţile necesare desfăşurării operaţiunilor de cumpărare directă, în condiţiile 

legii, pentru aprovizionarea cu produse, servicii şi lucrări necesare desfăşurării activităţii 

aparatului propriu; 

11. întocmeşte şi transmite solicitări de ofertă către operatorii economici, în vederea întocmirii 

studiilor de piaţă pentru cumpărarea directă de produse, servicii sau lucrări ca urmare a 

solicitărilor compartimentelor de specialitate şi a specificaţiilor tehnice transmise de acestea; 

12. întocmeşte, împreună cu compartimentul de specialitate care a redactat caietul de sarcini, 

răspunsurile la solicitările de clarificări, cu privire la documentaţia de atribuire, în etapa 

prealabilă depunerii ofertelor şi asigură transmiterea acestora către solicitanţi prin publicarea în 

SEAP; 

13. întocmeşte puncte de vedere cu privire la obiectul contestaţiilor formulate de operatorii 

economici; 

14. întocmeşte şi transmite notificările, anunţurile de participare şi de atribuire în SEAP şi, după 

caz, în publicaţii de interes naţional; 

15. întocmeşte şi transmite, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an, prin intermediul 

SEAP, un raport anual privind toate achizițiile realizate în anul anterior; 

16. furnizează date de specialitate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi; 

17. monitorizează contractele încheiate prin consemnarea acestora într-un registru de evidenţă; 

urmăreşte respectarea termenelor de prestare a serviciilor, de furnizare a produselor şi a 

termenelor de execuţie a lucrărilor; 

18. răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă a contractelor şi a dosarelor de achiziţie, în 

vederea prezentării acestora în faţa organelor de control competente, a factorilor de conducere 

din cadrul instituţiei, precum şi a terţilor, după caz; 

19. organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii 

publice, inclusiv cumpărări directe, necesare pentru derularea unor proiecte finanţate, parţial 

sau în totalitate, din fonduri europene, proceduri pentru care instituţia este autoritate 

contractantă; 

20. asigură permanent consultanţă în ceea ce priveşte derularea achiziţiilor publice de către centrele 

din structura D.G.A.S.P.C. Prahova şi răspunde solicitărilor acestora; 

21. asigură asistența tehnică pentru toate centrele din structura D.G.A.S.P.C. Prahova privind 

necesitatea și oportunitatea aprobării și efectuării unor cheltuieli de investiții; 

22. efectuează ante-măsurători, întocmește o evaluare estimativă pentru serviciile/lucrările care 

urmează a fi efectuate, apoi întocmește, în detaliu,  caietele de sarcini; 
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23. verifică, recepționează și păstrează expertizele tehnice, studiile de fezabilitate, proiectele 

tehnice de execuție a lucrărilor; 

24. colaborează cu diriginții de șantier/proiectanții/executanții în vederea analizării și propunerii de 

soluții optime de proiectare și execuție în funcție de realitățile de pe teren; 

25. elaborează documentațiile tehnice pentru achizițiile de servicii și lucrări; 

26. participă în comisiile de negociere/selecție/evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de 

achiziții pentru serviciile/lucrările la care a întocmit documentația tehnică; 

27.  răspunde la clarificările de natură tehnică solicitate în perioada derulării procedurilor de 

achizitie; 

28.  verifică situațiile reale de lucrări din punct de vedere tehnic, cantitativ și calitativ, prin 

comparație cu devizul ofertă; 

29.  colaborează cu experții autorizați, la efectuarea de expertize, prin punerea la dispoziție a 

informațiilor tehnice solicitate; 

30.  participă în calitate de membru/invitat în cadrul comisiilor convocate pentru recepția la 

terminarea lucrărilor / recepția finală a lucrărilor de construcții; 

31.  întocmește memorii tehnice și note justificative pentru situațiile în care nu sunt respectate 

normele legislative în vigoare în domeniul execuției și recepției lucrărilor de construcții; 

32.  urmărește derularea contractelor de lucrări în toate fazele de execuție și participă la punerea în 

funcțiune a echipamentelor și instalațiilor, verifică modalitatea de preluare și de însușire a 

instrucțiunilor de către personalul din cadrul centrelor din structura DGASPC; 

33.  verifică perioadele de garanție a instalațiilor și echipamentelor atunci când se solicită servicii 

de mentenanță pentru acestea; verifică modul de prestare și de recepție a serviciilor de 

mentenanță; 

34.  asigură asistența tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construcții realizate în 

regie proprie pentru centrele din structura DGASPC; 

35. la sesizarea șefilor de centre, face propuneri tehnice pentru remedierea deficiențelor apărute la 

unele clădiri/instalații/echipamente; 

36. oferă consultații tehnice, numai dacă este numit în echipa de implementare, pentru proiectele 

derulate cu fonduri nerambursabile; 

37.  verifică notele de fundamentare întocmite de centrele din structura DGASPC din punct de 

vedere al necesității și oportunității pentru aprobarea și efectuarea unor cheltuieli de investiții; 

38. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

39. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

40. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 
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       c)  Servicii /birouri /compartimente aflate sub coordonarea directă a directorului executiv  

 

1. Biroul Juridic Contencios care are următoarele atribuții: 

1. acordă consultanţă, asistenţă şi reprezintă D.G.A.S.P.C, apără drepturile şi interesele  legitime 

          ale acesteia în raporturile lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu o    

          orice persoană juridică sau fizică, română ori străină; 

      2. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic în condiţiile legii; 

3. elaborează precizări şi instrucţiuni punctuale pentru aplicarea unitară a reglementărilor    

    specifice, la solicitarea conducerii instituţiei; 

      4. sesizează conducerea instituţiei cu privire la aspectele de natură juridică ridicate de aplicarea    

          actelor normative, în vederea găsirii unor soluţii unitare de aplicare; 

      5. avizează pentru legalitate deciziile emise de conducerea instituţiei, contractele în care instituția        

          este parte; 

      6. colaborează şi acordă, la cerere, asistenţă de specialitate compartimentelor din cadrul instituției 

          cu privire la activităţile specifice acestora; 

      7. aduce la cunoştinţă compartimentelor din cadrul instituţiei, apariţia unor acte normative noi, cu  

          incidenţă în activitatea proprie specifică; 

       8. redactează și depune, în termen, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de      

           ședință, probele și concluziile scrise, precum și motivele care stau la baza exercitării căilor de  

           atac împotriva hotărârilor judecătorești, atunci când este cazul, în dosarele în care  

D.G.A.S.P.C., Comisia pentru Protecția Copilului și Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap sunt  parte și orice alte acte procedurale solicitate de instanța de judecată; 

 9. prezintă informaţiile privitoare la cazuistica în care instituţia este parte, în condiţiile legii; 

10. analizează și soluționează, în termenele legale, reclamaţiile şi sesizările primite; participă la   

            anchetele administrative când este solicitat;   

      11. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea  

             liberă a opiniei; 

      12. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie,  

             inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

       13. acordă asistenţă de specialitate părinţilor copilului separat de familie, în vederea  reintegrării 

             sale în mediul familial; 

14. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor  

      şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului și colaborează cu alte instituţii   

      responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 
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15.  asigură sprijinul şi dezvoltarea unui sistem de informare şi consultanţă accesibil persoanelor   

       vârstnice, persoanelor singure, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie,  

       precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele  

       normative în vigoare; 

16.  constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal 

        la arhiva instituţiei, în condiţiile legii;   

      17.  respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter   

             personal; 

18. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

2. Serviciul Resurse umane care are următoarele atribuții: 

1. întocmește și prezintă spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de 

organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C.Prahova; 

2. întocmește Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C.Prahova – aparat propriu;  

3. stabilește, în colaborare cu Serviciul Financiar Contabilitate Salarizare și Biroul Buget și 

Patrimoniu, necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea întocmirii 

proiectului de buget, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile contractului 

colectiv de muncă și ale acordului colectiv de muncă, urmărește folosirea eficientă a fondului 

de salarii; 

4. asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare privind salarizarea personalului contractual 

și funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova, personalului 

contractual din cadrul instituțiilor de asistență socială pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. 

Prahova, a asistenților maternali profesioniști si a asistenților personali profesioniști  ; 

5. întocmește statul de personal pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Prahova și avizează 

statele de personal ale unităților de asistență socială pentru copii; 

6. verifică și avizează statele de plată ale D.G.A.S.P.C. Prahova – aparatul propriu, asistenții 

maternali profesioniști, instituțiile de asistență socială pentru copii,  pe baza statelor de funcții/ 

statelor de personal aprobate, a registrelor de evidentă a concediilor de odihnă, a concediilor 

medicale, a sancțiunilor, situației modificărilor tranșelor de vechime în muncă; 

7. întocmește planul anual de ocupare a funcțiilor publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

8. întocmește planul anual de formare profesională a personalului D.G.A.S.P.C.Prahova; 

9. asigură întocmirea documentației privind organizarea concursurilor de recrutare, a 

concursurilor/examenelor pentru promovarea în clasa/treapta/grad profesional superior pentru 

personalul din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova; 

10. aplică legislația muncii și întocmește documentația privind stabilirea salariului de bază, si a 

celorlalte drepturi de personal pentru persoanele nou angajate;   
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11. întocmeste documentele necesare pentru angajarea, promovarea, mobilitatea, pensionarea, 

încetarea activitații, sancționarea personalului aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova și 

pentru personalul din cadrul unităților de asistență socială pentru copii; 

12. asigură completarea /actualizarea registrului general de evidență a salariaților aparatului 

propriu al D.G.A.S.P.C. Prahova și pentru personalul din cadrul unităților de asistență socială 

pentru copii și transmiterea informațiilor, în format electronic, Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Prahova; 

13. urmărește activitatea de perfecționare a pregatirii profesionale a personalului din cadrul 

aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova și pentru personalul din cadrul unităților de 

asistență socială pentru copii ; 

14. asigură constituirea sistemului și administrarea bazei de date privind evidența funcțiilor și 

funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova și transmite 

modificările intervenite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici precum și evidența 

personalului contractual și al asistenților maternali; 

15. coordonează și monitorizează procesul de evaluare a performanțelor  profesionale individuale 

ale funcționarilor publici precum și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C.Prahova, acordănd asistență de specialitate evaluatorilor și functionarilor 

publici/personalului contractual care urmează să fie evaluați; 

16. asigură întocmirea, completarea, actualizarea, rectificarea și păstrarea dosarelor profesionale 

ale funcționarilor publici, a contractelor de muncă și a dosarelor personale ale personalului 

contractual din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova prin evidența permanentă a 

zilelor de concediilor de odihnă, a concediilor medicale și a concediilor fără plată; 

17. ține evidența atribuțiilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul cadrul aparatului 

propriu al D.G.A.S.P.C. Prahova și a fișelor de post ale salariaților din cadrul aparatului 

propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova;  

18. asigură completarea registrului cu evidența declarațiilor de avere și de interese ale 

funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Prahova și pentru 

personalul de conducere din cadrul unităților de asistență socială pentru copii, din cadrul 

unităților de asistență socială pentru persoane adulte cu handicap și a persoanelor vârstnice - 

pensionare și comunicarea acestora conform legislației în vigoare; 

19. asigură întocmirea și transmiterea situațiilor statistice privind structura socio-profesională a 

personalului din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova; 

20. întocmește proiecte de dispoziții, situații și lucrări privind gestionarea funcțiilor; 

21. colaborează și îndrumă instituțiile de asistentă socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova cu 

privire la problemele de personal; 

22. ține evidența legitimațiilor de serviciu ale salariaților din cadrul aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 
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23. respectă dispozițiile speciale vizând confidențialitatea și transmiterea informațiilor cu caracter 

personal; 

24. întocmește adeverințe și alte acte care să ateste calitatea de salariat și confirmă autenticitatea 

copiilor cu cea a actelor originale; 

25. acordă consultanță și asistență funcționarilor publici și personalului contractual cu privire la 

respectarea normelor de conduită, monitorizează aplicarea prevederilor Codului de conduită  în 

cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Prahova și în unitățile de asistență socială pentru 

copii și întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 

funcționarii publici și le transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

26. contribuie la elaborarea Contractului Colectiv de Muncă pentru personalul contractual din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova – aparat propriu și pentru personalul contractual din cadrul 

unităților de asistență socială pentru copii și a Acordului Colectiv pentru funcționarii publici 

din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova ;  

27. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

28. îndeplinește, în limita competenței și în condițiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituției; 

 

3. Biroul Adoptii care are următoarele atribuții: 

1. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în 

evidenţa sa; 

2. asigură consilierea părinților copiilor cu măsură de protecție, cu privire la efectele juridice ce 

decurg ca urmare a exprimării consimțământului la adopția copilului;    

3. asigură consilierea copiilor cu măsură de protecție, cu vârsta mai mare de 10 ani, cu privire la 

efectele juridice ale adoptiei;  

4. întocmește documentația necesară sesizării instanței de judecată, în scopul încuviințării 

deschiderii procedurii adopției interne, dacă planul individualizat de protecție are ca finalitate 

adopția internă; 

5. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; 

evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează 

atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 

6. oferă persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta consiliere și informații 

complete despre procedura de evaluare, atestare, pregătire, precum și despre serviciile de sprijin 

existente; 

7. întocmește documentația necesară eliberării atestatelor persoanelor/familiilor apte să adopte, 

încredințării în vederea adopției, precum și încuviințării adopțiilor interne; 
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8. asigură evaluarea stabilirii compatibilității copil – persoană/familie potențial adoptatoare, pe 

baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta; 

9. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor 

adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta 

că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

10. oferă consiliere și sprijin prin constituirea unor grupuri de suport destinate familiilor adoptive; 

11. realizează mențiunile necesare și introduce în Registrul Național pentru Adopții, în termenul 

legal, informațiile referitoare la persoanele/familiile adoptatoare, respectiv la copiii adoptabili, 

precum și copiile electronice ale rapoartelor finale, ale atestatelor de familii/persoane apte să 

adopte, ale hotărârilor judecătorești de încuviințare a deschiderii procedurii adopției naționale, 

de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, de declarare a nulității sau de 

desfacere a adopției și a rapoartelor finale de închidere a cazului; 

12. contribuie la mediatizarea legislației referitoare la drepturilor copilului în scopul conștientizării 

responsabilității persoanelor fizice și juridice față de aceștia; 

13. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

14. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

15. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

4. Biroul Managementul calității serviciilor sociale care are următoarele atribuții: 

1. asigură aplicarea legilor, precum și a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul 

protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie; 

2. îndrumă metodologic modul de implementare a Standardelor Minime Obligatorii/ 

Standardelor minime de calitate în centrele de tip rezidenţial,  centrele rezidențiale de tip 

familial, centrul de primire în regim de urgenţă, centrele de zi,  centrele rezidențiale persoane 

adulte cu handicap sau persoane vârstnice; 

3. verifică și monitorizează modul de îndeplinire a calității serviciilor sociale raportându-le la 

standardele minime obligatorii și la cele specifice de calitate; 

4. realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate standardele 

minime de calitate/standardele minime obligatorii de către serviciile din aparatul propriu şi de 

către centrele din subordine și îndrumă metodologic personalul  cu privire la implementarea 

acestora; 

5. elaborează instrumente de lucru privind evaluarea respectării standardelor de către serviciile 

din aparatul propriu şi de către centrele din subordine; 
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6. întocmeşte rapoarte de evaluare și formulează recomandări, avizate de conducerea executivă și 

urmărește modul de îndeplinire a acestora; 

7. stabileşte şi aplică  grile de evaluare a gradului de implementare a procedurilor şi 

instrucțiunilor de lucru și a standardelor minime de calitate/standarde minime obligatorii 

specifice fiecărui serviciu social; 

8. stabileşte şi aplică chestionare în vederea  măsurării gradului de satisfacţie al beneficiarilor cu 

privire la calitatea serviciilor sociale oferite de către DGASPC; 

9. acordă asistență și colaborează cu toate centrele de tip rezidenţial din cadrul direcției, pentru 

elaborarea procedurilor de lucru, procedurilor formalizate și a instrucțiunilor de lucru; 

procedurile elaborate sunt parte integrantă a metodologiei de organizare şi funcţionare a 

centrelor de tip rezidenţial; 

10. acordă asistență și colaborează cu serviciile sociale din cadrul direcției, pentru elaborarea 

regulamentelor de organizare și funcționare, regulamentelor de ordine interioară, conform 

legislaţiei în vigoare; 

11. acordă asistență și colaborează cu toate compartimentele direcției, pentru elaborarea de 

instrumente de lucru în vederea asigurării, într-un mod unitar a serviciilor sociale în cadrul 

serviciilor D.G.A.S.P.C. Prahova;  

12. acordă sprijin pentru întocmirea dosarelor de acreditare și/sau licențiere și păstrează evidenţa 

situaţiilor privind acreditarea/licenţierea serviciilor sociale din structura D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

13. soluționează, la cererea conducerii, sesizări și reclamații ale persoanelor fizice sau juridice, 

care sunt legate de respectarea drepturilor beneficiarilor din unitățile de asistență socială sau 

ale servicilor sociale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova;  

14. desfășoară, în condițiile legii, acțiuni de verificare în comisii mixte, formate din specialiști din 

alte compartimente ale D.G.A.S.P.C. Prahova, prin deplasări în teren; 

15. urmăreşte întocmirea documentaţiei aferente procedurilor prealabile atestării până la 

implementarea sistemului de management al calităţii şi obţinerea certificatului de atestare a 

calităţii; 

16. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

17. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

18. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 
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5. Serviciul Strategii, programe, monitorizare, analiză statistică și îndrumare metodologică a 

activităților S.P.A.S. care are următoarele atribuții:  

1. aplică legile, efectuează studii şi participă la activităţi de coordonare şi elaborare de 

reglementări în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie;  

2. elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia 

judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 

ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de 

incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean;  

3. elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul judeţean şi le propune spre aprobare consiliului judeţean, care cuprind date detaliate 

privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 

propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

4. analizează stadiul implementării strategiilor și a planurilor aprobate de Consiliul Judeţean 

Prahova şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor prevăzute în aceste documente; 

5. comunică şi colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care 

au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu 

reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

6. colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii 

publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia; 

7. asigură popularizarea dispoziţiilor legale interne şi internaţionale în domeniul asistenţei sociale 

şi protecţiei copilului; 

8. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din judeţul Prahova, precum și cu organizaţiile 

societăţii civile în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de asistenţă 

socială şi protecţie a drepturilor copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii 

măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea acestei activităţi; 

9. îndrumă metodologic, sprijină şi monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice 

locale din judeţ în domeniul  asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului; 

10. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu  alți reprezentanți ai 

societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor din domeniul asistenţei sociale, 

inclusiv din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice şi al protecţiei drepturilor 

copilului;  
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11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții şi alte 

instituţii; 

12. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 

consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

13. colectează informațiile necesare întocmirii Raportului anual privind activitatea desfășurată de 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 

14. elaborează, la solicitare, rapoarte privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a 

drepturilor copilului; 

15. elaborează programe interdisciplinare și interinstituționale și asigură implementarea acestora 

prin încheierea de parteneriate cu diferite instituții publice și cu reprezentanți ai societății 

civile; 

16. iniţiază şi susţine în colaborare cu diferite instituții publice și cu reprezentanți ai societății 

civile,  campanii de informare şi conştientizare sfecifice activităţii instituţiei;  

17. elaborează materiale de prezentare a activităţii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

18. realizează şi reactualizează periodic pagina de prezentare pe internet a instituţiei; 

19. monitorizează marcarea în unitățile de asistență socială a evenimentelor oficiale (zile 

internaţionale, sărbători religioase etc.); 

20. acordă, la cerere, asistenţă centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova în pregătirea 

manifestărilor organizate cu ocazia anumitor zile festive şi sărbători laice şi religioase: 1 

Martie, 1 Iunie, Crăciun, Paşte etc. şi alcătuieşte materiale de popularizare a acestora; 

21. realizează material foto și video cu ocazia evenimentelor organizate la nivelul instituției; 

22. participă la studii, analize şi sinteze cu privire la diverse aspecte ale respectării drepturilor 

omului şi drepturilor copilului; 

23. colaborează cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din celelalte judeţe 

şi din sectoarele municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege; 

24. colaborează și sprijină permanent reprezentanții organismului privat autorizat prin promovarea 

unor activități și acțiuni comune întreprinse în interesul superior al copilului care să asigure 

protecția acestuia; 

25. promovează modele de bună practică și parteneriatul dintre cele două instituții; 

26. vizitează serviciile sociale private, cu cazare, în vederea monitorizării respectării drepturilor 

copiilor/tinerilor și pentru verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz și neglijare a 

copilului primite de la sau de la alte persoane interesate; 

27. urmărește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de plasament la serviciile sociale 

private, cu cazare, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii; 
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28. transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, rapoarte de monitorizare 

pentru copiii pentru care s-a instituit măsura de plasament la servicii sociale private, cu cazare, 

până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a realizat raportul; 

29. informează organismul privat autorizat cu privire la posibilitatea participării la cursuri și 

semninarii de formare în domeniul protecției drepturilor copilului; 

30. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

31. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

32. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

6. Serviciul Inițiere, monitorizare și implementare proiecte europene care are următoarele 

atribuții: 

1. identifică permanent linii de finanţare şi analizează criteriile şi condiţiile impuse, precum şi 

posibilitatea de accesare a acestora;  

2. cunoaşte şi centralizează permanent nevoile şi propunerile de proiecte primite din partea 

serviciilor, birourilor, compartimentelor şi centrelor din subordinea direcţiei; 

3. asigură implementarea proiectelor, îndeplinind corespunzător atribuţiile funcţiei pe care o   

ocupă în cadrul echipei de implementare a proiectului; 

4. acordă asistenţă şi consultanţă centrelor cu personalitate juridică din subordinea direcţiei în   

accesarea liniilor de finanţare; 

5. elaborează rapoarte privind stadiul implementării proiectelor de către DGASPC Prahova şi a    

rezultatelor obţinute prin implementarea acestora; 

6. realizează structura propunerilor de proiecte din punct de vedere tehnic în vederea atingerii 

obiectivelor prevăzute de strategiile direcţiei; 

7. face propuneri  pentru fundamentarea bugetelor, părţi componente ale  propunerilor de 

proiecte; 

8. elaborează rapoarte privind stadiul implementării proiectelor de către DGASPC Prahova şi 

rezultatele obţinute  prin implementarea acestora; 

9. execută antemăsurători şi estimează cantitativ şi valoric lucrările ce se impun a fi executate în 

cadrul propunerilor de proiecte; 

10. contribuie la elaborarea documentaţiei pentru achiziţiile de servicii şi lucrări necesare elaborării 

şi implementării proiectelor;  

11. asigură obţinerea avizelor, acordurilor şi a celorlalte documentaţii necesare desfăşurării 

proiectelor; 

12. verifică situaţiile de lucrări privind devizul oferta, economic şi calitativ; 

13. participă la efectuarea de expertize împreună cu experţi autorizaţi; 
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14. întocmeşte memorii tehnice şi justificative; 

15. se implică încă din faza de pregătire şi de organizare a selecţiei de oferte pentru desemnarea 

firmelor ce vor realiza documentaţiile tehnice (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, etc), 

lucrările şi dotările prevazute în cadrul proiectelor de finanţare; 

16. monitorizează în permanenţă stadiul efectuării lucrărilor, modul în care este respectat graficul 

de activităţi; 

17. intervine şi semnalează problemele ce pot apărea în derularea în bune condiţii a lucrărilor   

prevăzute în cadrul proiectelor de finanţare; 

18. rezolvă şi alte sarcini impuse de implementarea proiectelor de finanţare;    

19. colaborează cu O.N.G.-uri naţionale şi internaţionale care desfăşoară activităţi în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului, precum şi cu alte instituţii în vederea 

identificării, accesării de linii de finanţare şi implementării unor programe de interes comun; 

20. asigură diseminarea informaţiilor privind liniile de finanţare şi condiţiile de accesare a acestora 

către comunităţile locale, în vederea creşterii posibilităţii de atragere de fonduri din noi surse 

de finanţare şi, eventual, accesarea fondurilor în parteneriat cu autorităţile locale pentru 

susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

21. asigură, prin implementarea proiectelor, respectarea şi garantarea drepturilor omului şi 

drepturilor copilului conform legislaţiei în vigoare; 

22. asigură, prin implementarea proiectelor, aplicarea legilor, precum şi a politicilor şi strategiilor 

de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie; 

23. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;  

24. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

25. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

7. Compartimentul P.S.I., securitate şi sănătate în muncă care are următoarele atribuții: 

1. organizează și realizează acțiuni de îndrumare metodologică și control a întregii activități de 

asigurare a condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de 

muncă și a bolilor profesionale în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii și aparatul propriu al 

DGASPC Prahova; 

2. identifică pericolele și realizează evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională 

pentru locurile de muncă din cadrul Direcției; 

3. elaborează și actualizează Planul de prevenire și protecție; 



 36 

4. elaborează instrucţiuni proprii de completare şi de aplicare a reglementărilor de securitate şi 

sănătate în muncă; 

5. propune atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător 

fiecărui loc de muncă şi, în special, pentru persoanele ce au fost desemnate să răspundă de 

aplicarea normelor de sănătate în muncă, la fiecare punct de lucru; 

6. întocmeşte un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a salariaţilor 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

7. elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea instruirii, adecvată 

fiecărui loc de muncă și asigură informarea precum şi instruirea salariaţilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

8. elaborează programul de instruire şi testare, la nivelul întregii instituţii și verifică cunoașterea şi 

aplicarea, de către toţi salariaţii, a informaţiilor primite şi a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

9. întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent; 

10. evidenţiază zonele cu risc ridicat şi care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în 

muncă; 

11. evidenţiază meseriile şi profesiile prevăzute în legislaţia specifică pentru care este necesară 

autorizarea executării lor; 

12. evidențiază locurile de muncă care necesită examene medicale suplimentare; 

13. verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmă, avertizare, semnalizare şi de siguranţă; 

14. prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare 

pentru realizarea măsurilor de prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi protecţia securităţii 

şi sănătăţii în muncă; 

15. cercetează eventualele evenimente, elaborează pentru autorităţile competente şi în conformitate 

cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de angajaţii DGASPC 

Prahova; 

16. organizează activitatea cu privire la accidentele de muncă la punctele de lucru şi comunică de 

îndată Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova; 

17. urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor; 

18. menţine în permanenţă legatura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, transmiţând în   

termen rapoarte privind realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi sesizează 

deficienţele sau problemele pentru care este necesară intervenţia operativă a acestei instituții; 

19. urmăreşte menţinerea în limite a condiţiilor de mediu ambiant: iluminat, microclimat, zgomot,    

vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate; 

20. urmăreşte actualizarea planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare; 
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21. urmăreşte amenajarea corectă a anexelor sociale (vestiare, grupuri sanitare); 

22. întocmeşte şi respectă regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Securitate şi 

Sănătate în Muncă al instuției şi face parte din acesta; 

23. coordonează activitatea persoanelor desemnate, la punctele de lucru, să îndeplinească sarcini în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

24. colaborează cu cabinetul de medicina muncii în probleme de sănătate şi securitate în muncă; 

25. răspunde de organizarea, funcţionarea şi controlul activităţilor privind apărarea împotriva 

incendiilor şi protecţia civilă la nivelul instituţiei și a unităților subordonate; 

26. elaborează și actualizează programe de optimizare a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor la nivelul instituţiei; 

27. propune conducerii instituţiei conţinutul actelor de autoritate privind apărarea împotriva 

incendiilor: mod de organizare şi responsabilităţi, instrucţiuni la locurile de muncă, 

reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului, organizarea instruirii personalului; 

28. asigură întocmirea şi afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor și marcarea 

pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate; 

29. asigură organizarea salvării salariaților şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea 

planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite; 

30. controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific în 

instituție și a unităților subordonate; 

31. elaborează documente specifice de instruire a personalului: instructaj periodic introductiv 

general specific locului de muncă și întocmeşte raportul de evaluare a capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor; 

32. acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate persoanelor cu atribuții din cadrul centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor; 

33. coordonează activitatea de intervenţie în caz de necesitate; 

34. investighează contextual producerea incendiilor; 

35. organizează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a conducerii 

instituției asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora 

și urmăreşte rezolvarea problemelor constatate cu ocazia efectuării controalelor proprii sau în 

unităţile subordonate; 

36. urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectori în domeniul apărării împotriva 

incendiilor si securităţii şi sănătăţii în muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării 

evenimentelor; 

37. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;   

38. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 
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 39. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

8. Compartimentul de Audit public intern care are următoarele atribuții: 

    1. elaborează norme  privind exercitarea activității de audit și Carta auditului; 

    2. elaborează proiectul planului multianual si anual de audit public intern; 

    3. efectuează activităţi de audit public intern, întocmește raport de audit care cuprinde recomandări 

privind îmbunătățirea serviciilor oferite conform standardelor legale; 

   4. urmărește îndeplinirea recomandărilor cuprinse în raportul de audit și în cazul neîndeplinirii 

acestora aduce la cunoștință directorului executiv al instituției și după caz, Consiliului Județean 

Prahova; 

   5. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; 

   6. desfășoară activități de control inopinate în cadrul unitățile de asistență socială din structura 

DGASPC Prahova; 

   7. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

   8. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

  9. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de conducerea 

instituţiei. 

 

9. Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru copii care are următoarele atribuții: 

1. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului; 

2. comunică hotărârile emise de comisie persoanelor şi instituţiilor interesate, inclusiv hotărârile 

de încadrare în grad de handicap a copilului cu dizabilități, împreună cu certificatul de 

încadrare în grad de handicap; 

3. introduce în baza de date computerizată datele de identificare ale copiilor, părinţilor, 

persoanelor care primesc copii în plasament, famililor apte să adopte şi ale asistenţilor 

maternali nou atestaţi;  

4. actualizează, permanent, baza de date computerizată cu hotărârile emise de Comisia pentru 

Protecţia Copilului, dispoziţiile de plasament în regim de urgenţă, referatele de scoatere din 

evidenţă şi cu sentinţele civile/certificate de grefă, pentru fiecare copil în parte; 

5. comunică A.J.P.I.S. Prahova situaţiile lunare (tabele centralizatoare) cu evidenţa tuturor 

modificărilor (stabilirea, menţinerea, încetarea măsurilor de protecţie şi dispoziţiile în regim de 

urgenţă emise de directorul executiv al D.G.A.S.P.C) intervenite în situaţia copiilor din 

sistemul de protecţie, hotărâte de instanţa judecătorească sau C.P.C.; 
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6. înregistrează într-un registru special dosarele tuturor copiilor care intră în evidenţa 

D.G.A.S.P.C. și dosarele familiilor sau persoanelor apte să adopte un copil şi a asistenţilor 

maternali noi atestaţi; 

7. înregistrează dispoziţiile de plasament în regim de urgenţă sau de admitere într-un centru 

maternal; 

8. colaborează cu secretariatele C.P.C. din alte judeţe în vederea îndeplinirii sarcinilor ce îi revin; 

9. asigură lunar transmiterea către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova a 

modificărilor intervenite pentru copiii care au stabilită măsura de protecție în serviciile de tip 

rezidențial de pe raza județului Prahova; 

10. asigură lunar transmiterea către unitatea bancară, cu care DGASPC Prahova are încheiată 

Conveție, a situației copiilor beneficiari ai alocației de stat pentru copii, în vederea deschiderii 

de conturi de depozit cu acumulare de capital, precum și a situației copiilor beneficiari ai 

alocației de stat pentru copii pentru care a încetat/sau a fost înlocuită măsura de protecție în 

serviciile de tip rezidențial de pe raza județului Prahova; 

11. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

12. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

13. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

10. Compartimentul Secretariatul comisiei pentru adulți care are următoarele atribuții: 

1. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap; 

2. înregistrează, în registrul propriu de evidenţă, dosarele persoanelor care au solicitat încadrarea 

într-un grad de handicap, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă; 

3. asigură transmiterea către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a dosarelor 

persoanelor cu dizabilităţi, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de 

încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă;  

4. asigură transmiterea către Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, în 

vederea evaluării complexe, a dosarelor persoanelor care au solicitat internarea într-un centru 

rezidențial pentru persoane adulte cu handicap; 

5. asigură transmiterea către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în vederea 

emiterii dispoziției de admitere, a dosarelor persoanelor încadrate în grad de handicap care 

solicită stabilirea unei măsuri de protecţie într-o unitate de asistență socială; 

6. transmite membrilor Comisiei de Evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în 

baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 
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7. ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor și întocmeşte procesele-verbale întocmite în urma acestora; 

8. redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare 

profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 

9. redactează deciziile de internare pentru persoanele care au solicitat internarea într-un centru 

rezidențial pentru persoane adulte cu handicap; 

10. gestionează registrul de contestaţii juridic contencios administrativ; 

11. actualizează baza de date D-smart privind evidenţa tuturor persoanelor adulte  încadrate într-un 

grad de handicap; 

12. transmite persoanei care a solicitat încadrarea într-un grad de handicap: certificatul de 

încadrare/neîncadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare 

socială şi certificatul de orientare profesională (unde este cazul), precum şi alte documente 

eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la redactarea acestora;  

13. răspunde, în scris, solicitărilor venite din partea diverselor instituţii, cu respectarea dispoziţiilor 

legale privind confidenţialitatea datelor; 

14. soluționarea diverselor solicitări referitoare la documentele necesare la/din dosarul persoanelor 

încadrate în grad de handicap; 

15. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

16. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

17. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

11. Serviciul Relații cu publicul care are următoarele atribuții: 

1. asigură serviciile de secretariat din cadrul aparatului propriu al instituției; 

2. planifică și organizează programul de audienţe, agenda directorilor; 

3. acordă consultanţă în soluţionarea unor probleme specifice privind furnizarea de informaţii din 

legislaţia de specialitate, acordarea serviciilor sociale și a beneficiilor sociale în domeniul 

protecţiei familiei și a drepturilor copilului;  

4. asigură serviciul de secretariat privind serviciile telefonice și fax; 

5. asigură cadrul organizatoric al ședințelor, comisiilor, conferințelor de presă și alte întruniri 

care se desfășoară în cadrul instituției; 

6. asigură organizarea şi funcţionarea Punctului de comunicare – informare – documentare al 

instituției, prin formulare/modele de cereri, programul instituţiei, etc.; 

7. asigură pregătirea și transmiterea corespondenței DGASPC Ph si a celei emise Comisia de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si de Comisia pentru Protectia Copilului; 

8. asigură efectuarea și preluarea de apeluri telefonice în interesul instituției prin centrala 

telefonică; 
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9. oferă informaţii și consultanţă în problemele cu grad de dificultate scăzut privind activitatea 

Direcției ca urmare a solicitărilor telefonice sau direct la sediul instituţiei, respectând legislația 

în vigoare;  

10. asigură preluarea, înregistrarea și evidențierea în registratură a tuturor documentelor, 

sesizărilor, solicitărilor, referirilor și notificărilor primite, cu privire la copii, persoane adulte, 

persoane cu handicap și persoane vârstnice;  

11. asigură redirecționarea solicitărilor, petițiilor care nu sunt de competența Direcției, spre alte 

instituții publice competente;  

12. asigură transmiterea și primirea documentelor în relațiile dintre compartimentele instituției sau 

cu alte instituții și persoane fizice sau juridice; 

13. primește și organizează  corespondența internă și externă și asigură înregistrarea 

documentelor; 

14. operează în registrele de evidență, cu modificarea datei, eventualele schimbări intervenite în 

cursul soluţionării petiţiilor de către compartimentele de specialitate la care au fost repartizate 

iniţial;  

15. asigură accesul oricărui solicitant la informaţiile de interes public, conform legislaţiei 

naţionale în vigoare;  

16. primește, înregistrează şi îndrumă solicitările de informaţii de interes public către 

compartimentele de specialitate pentru rezolvarea temeinică şi legală, cu precizarea termenului 

de trimitere a răspunsului;  

17. asigură eliberarea biletelor de calatorie gratuite si a legitimațiilor de transportgratuit pentru 

persoanele cu dizabilitati; 

18. elaborează materialele de presă și asigură transmiterea acestora către presa națională și locală; 

19. realizează sinteza zilnică a materialelor de presă care privesc instituția și transmiterea acesteia 

către conducerea instituției; 

20. asigură transmiterea informațiilor de interes public prin intermediul purtătorului de cuvânt, 

persoană desemnată din cadrul serviciului; 

21. înregistrează şi soluţionează sesizările şi petițiile cu privire la serviciile oferite sau pentru care 

se facilitează accesul, informând persoana în cauză în termenul prevăzut de legislația în 

vigoare;  

22. asigură posibilitatea persoanelor adulte şi copiilor de a sesiza orice situaţie care reprezintă 

încălcări sau nerespectări ale drepturilor lor, în vederea apărării drepturilor şi intereselor 

legitime ale acestora;  

23. colaborează cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din celelalte judeţe 

şi din sectoarele municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin; 

24. întocmește decizia de acordare a prestaţiilor sociale prevăzută la art. 57 alin. (1) din Legea nr. 

448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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25. transmite AJPIS Prahova situaţia centralizatoare cu titularii prestaţiilor sociale şi sumele de 

plată, stabilite conform art. 58 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru fiecare prestaţie în parte; 

26. emite dispoziţia de suspendare sau pe cea de  încetare a dreptului la prestaţiile sociale precum 

si pe cea de modificare a dreptului la prestaţiile sociale, cu luna următoare celei în care, în 

urma reevaluării, persoana este încadrată în alt grad de handicap sau în situaţia recuperării 

unor sume acordate necuvenit cu acest titlu; ; 

27. comunică AJPIS, în termen de 5 zile, orice modificare intervenită în situaţia titularului, de 

natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii dreptului la prestaţia socială; 

28. transmite AJPIS Prahova: dispoziţia de încetare emisă de directorul executiv al DGASPC 

Prahova, decizia de neîncadrare emisă de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap ca urmare a reevaluării realizate în condiţiile prevăzute de art. 90^2 şi 90^3 din 

Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea 

judecătorească prin care se stabileşte încetarea dreptului persoanei cu handicap, odată cu 

situaţia centralizatoare; 

29. emite decizia de acordare a dreptului în situaţia în care persoana cu handicap își schimbă 

domiciliul sau reședința pe raza județului Prahova, sau după caz, în altă unitate/subdiviziune 

administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul, decizie care este comunicată 

AJPIS odată cu situaţia centralizatoare; 

30. asigură transmiterea dosarului administrativ al persoanei cu handicap la direcţia generală în a 

cărei rază teritorială se stabileşte noul domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap; 

31. comunică titularului, în termen de 30 zile de la emitere, deciziile de aprobare, respingere, 

suspendare, încetare sau modificare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu 

handicap; 

32. preluarea zilnică a certificatelor de handicap emise de CEPAH și înregistrarea acestora în baza 

de date D-smart; 

33. asigură întocmirea și transmiterea către instituțiile abilitate a documentaţiei necesare eliberării 

rovinietelor pentru persoanele adulte cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate 

handicapului, precum şi persoanelor care au în îngrijire persoane adulte cu handicap; 

34. centralizează solicitările pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate, le comunică 

către ANDPDCA în vederea emiterii și asigură distribuirea acestora către titulari; 

35. asigură îndosarierea şi arhivarea documentelor din dosarele persoanelor cu handicap 

(certificate de încadrare în grad de handicap, certificate de deces, copii acte de identitate, 

conturi bancare, hotărâri tutelă/curatelă, adeverințe etc.); 

36. întocmește și transmite lunar, trimestrial, anual sau ori de câte ori se solicită, situația 

centralizată a persoanelor încadrate în grad de handicap către ANDPDCA, SPAS, etc; 
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37. răspunde solicitărilor organelor de control (Serviciul Inspecția Socială din cadrul AJPIS 

Prahova, Camera de Conturi Prahova, DNA etc.). 

38. realizează evidența persoanelor încadrate în grad de handicap cu asistent personal și 

actualizează baza de date D-smart privind acordurile pentru indemnizație/asistent personal, 

precum și contractele individuale de muncă privind angajarea acestor persoane; 

39. verifică și ține evidența exemplarelor originale ale contractelor individuale de muncă ale 

asistenților personali, primite de la primăria care a angajat asistentul personal; 

40. asigură monitorizarea realizării instruirii de către primarie a asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav;  

41. comunică periodic (lunar și semestrial) situația asistenților personali, către ANPD sau către 

orice altă instituție interesată, la solicitare; 

42. întocmește situațiile statistice lunare privind indemnizația de însoțitor pentru persoane care 

beneficiază de pensie de invaliditate și le transmite către Casa Județeană de Pensii Prahova și 

Casa Locală de Pensii Câmpina; 

43. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite 

acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 

44. acordă persoanelor aflate în dificultate asistenţă şi sprijin pentru exercitarea drepturilor lor la 

exprimarea liberă a opiniei;  

45. constituie şi depune documentele (dosare, registre, condici, etc), pe bază de proces-verbal, la 

arhiva instituţiei, în condiţiile legii;    

46. respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter 

personal; 

47. îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini repartizate de 

conducerea instituţiei. 

 

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA DIRECŢIEI GENERALE 

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 ART. 8 

       (1) Conducerea Direcţiei generale se asigură de directorul executiv şi de colegiul director. 

       (2) Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este ajutat 

de directori executivi adjuncţi, care coordonează: 

- activitatea din domeniul protectiei drepturilor copilului si ale persoanelor adulte;  

- activitatea din domeniul economic si administrativ. 

 

ART. 9  

 (1) Colegiul director al Direcţiei generale este compus din directorul executiv, directorii 

executivi adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale (şefii serviciilor din 
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cadrul aparatului propriu de specialitate şi directorii / şefii instituţiilor de ocrotire / serviciilor 

alternative din subordinea Direcţiei generale), precum şi 3 șefi ai compartimentelor/serviciilor de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al președintelui consiliului județean.  

 (2) Preşedintele colegiului director este secretarul judeţului.  

            (3) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea 

sunt exercitate de către directorul executiv sau, după caz, de către directorul executiv adjunct al 

Direcţiei generale, numit prin dispoziție a directorului executiv. 

 

    ART. 10  

 (1) Colegiul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea directorului 

executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului 

executiv, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi. 

            (2) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului 

judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap  şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director. 

    ART. 11 

 (1) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

    a) analizează activitatea Direcţiei generale; propune directorului executiv măsurile necesare pentru 

imbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale; 

    b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

    c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direcţiei generale, 

potrivit art. 12 alin. (3) lit. d) şi e) ; avizul este consultativ; 

    d) propune Consiliului Judeţean modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea 

îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

    e) propune Consiliului Judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, 

altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

    f) propune Consiliului Judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia 

generală, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

    g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea în resursele 

financiare alocate de consiliul județean. 

 (2) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului 

judeţean. 

 (3) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 

membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri 

cu votul  a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 
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ART. 12 

 (1) Directorul executiv al Direcţiei generale asigură conducerea executivă a acesteia şi 

răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi 

revin directorul executiv emite dispoziţii. 

 (2) Directorul executiv reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile 

publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 

 (3) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

    a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoana juridică; 

    b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite; 

    c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean; 

    d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării consiliului judeţean proiectul strategiei 

anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă 

socială şi protecţie a drepturilor copilului, de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și al planului 

anual de acțiune, având avizul consultativ al colegiului director şi al comisiei; 

    e) coordonează elaborarea proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi 

protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de 

măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director și 

apoi comisiei pentru protecția copilului; 

    f) elaborează statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul 

din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii;  

    g) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean, statul de funcţii al Direcţiei generale, 

având avizul colegiului director, nu mai mult de odată pe trimestru; 

    h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare 

acestui personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

    h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

    i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile 

cu aceasta; 

    j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului. 

 (4) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotârare 

a consiliului judeţean. 

 (5) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii 

executivi adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului executiv în condițiile prevăzute de 

regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale. 
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 (6) Prevederile cuprinse la alin. (5) se aplică și în cazul funcției vacante de director executiv, 

până la finalizarea procedurilor legale de ocupare a postului respectiv. 

   

CAPITOLUL V – STATUTUL PERSONALULUI  DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 

ART. 13. Organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului se aprobă prin hotărare a Consiliului Judeţean Prahova, în 

condițiile legii. 

ART. 14. Funcţionarii publici sunt numiţi de către directorul executiv, cu respectarea 

dispoziţiilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

ART. 15. Personalul din aparatul de lucru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia a Copilului, care efectuează activităţi de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, 

întreţinere -reparaţii şi de deservire, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care 

ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public; acestora li se aplică legislaţia muncii. 

ART. 16. Aprobarea fişei postului pentru fiecare salariat în parte este de competenţa 

directorului executiv, a directorilor executivi adjuncţi, iar pentru instituțiile de asistență socială este de 

competența directorilor/șefilor de complexe/centre. 

ART. 17. Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are obligaţia 

să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  

ART. 18. Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv se 

fac la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, prin hotărâre a Consiliului Judeţean. 

ART. 19. Salarizarea directorului executiv se stabileşte prin dispoziţie a preşedintelui 

Consiliului Judeţean, conform legii. 

ART. 20. Directorii unităților de asistență socială pentru persoane adulte cu handicap și 

persoane vârstnice, cu personalitate juridică din structura DGASPC Prahova au obligația de a informa, 

în scris,  conducerea instituției despre orice acțiune a salariaților din subordine care poate fi încadrată 

ca abatere disciplinară. 

În vederea desfașurării cercetării disciplinare prealabile, din comisia stabilită prin act 

administrativ la nivelul unităților de asistență socială pentru persoane adulte cu handicap și persoane 

vârstnice, cu personalitate juridică din structura DGASPC Prahova, vor face parte, obligatoriu, doi 

specialiști numiți prin dispoziție de către Directorul executiv al DGASPC Prahova. Numărul maxim de 

membri în Comisia de cercetare disciplinară prealabilă va fi de 3 membri. 

 

CAPITOLUL VI – DISPOZIȚII FINALE 

ART. 21. Pentru fiecare salariat – funcție de conducere sau de execuție – trebuie să existe fișa 

postului care va cuprinde atribuțiile, competențele, responsabilitățile și relațiile de serviciu. Fișa 
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postului este întocmită de către șeful ierarhic, cu respectarea prevederilor stabilite în prezentul 

regulament și în regulamentele de organizare și funcționare corespunzătoare fiecărui departament din 

structura organizatorică a instituției. 

ART. 22. Personalul din departamentele structurii organizatorice a instituției este obligat să 

cunoască și să aplice prevederile prezentului regulament și ale regulamentelor de organizare și 

funcționare corespunzătoare celorlalte departamente, după caz. 

ART. 23.  Prezentul regulament va putea fi modificat și completat, la propunerea motivată a 

directorului executiv și cu aprobarea Consiliului Județean, în cazul în care apar dispoziții legale noi și 

care dau o altă reglementare normelor pe care acesta le instituie. 

ART. 24.  În caz de nerespectare a prezentului regulament se aplică dispozițiile legale în 

vigoare. 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA     Anexa nr. 3.2 

La Hotărârea nr. ………….. 

Din ............................ 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea" 

 

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de 

Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea", aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de 

calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de 

admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, 

vizitatori. 

 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea", cod 

serviciu social 8790 CR-D-I, cod CAEN 8730, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 

000837, deţine Licenţa de funcţionare seria LF nr. 0000124, CUI 2845281, sediul com. Scorțeni, sat 

Mislea, str. Radu Paisie, nr. 14, jud. Prahova, cod poștal 107528.  

 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Scopul serviciului social "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Mislea"  este îngrijirea persoanelor adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în 

grad de handicap sunt în termen de valabilitate, pentru depășirea situațiilor de dificultate (pierderea 

capacității de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unei dizabilități fizice, psihice, neuropsihice, 

mentale etc.), prevenirea și combaterea procesului de excluziune socială, creșterea calității vieții și 

promovarea incluziunii sociale a acestora, conform standardelor minime de calitate. 

(2) Beneficiarii serviciilor sunt persoane adulte cu handicap. 

(3) Serviciile principale acordate de Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Mislea, sunt: informare, evaluare, planificare activități, îngrijire personală, asistență pentru sănătate, 

recuperare/reabilitare funcțională, socializare și activități culturale, integrare/reintegrare socială, cazare, 

alimentație, reabilitare și adaptare a ambientului, terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapie 

ocupațională, terapii complementare. 

 

 

 

 



ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, 

Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice și Legea nr. 

197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. 

(3) Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea este înfiinţat prin: 

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 158/18.12.2008 şi funcţionează în subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea" se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 

asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 

în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea" sunt următoarele:  

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de 

acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, 

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu cu respectarea Legii 

sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, 

părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un 

moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.  
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ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Mislea" sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în 

grad de handicap sunt în termen de valabilitate. 

(2) Condiţii de admitere în centru:  

a) acte necesare: 

- cerere de internare 

- BI/CI (xerocopie) 

- certificat de căsătorie sau de deces a soţului/soției(xerocopie) 

- certificat de naştere (xerocopie) 

- certificat de încadrare în grad de handicap valabil 

- cupon de pensie pentru luna în curs 

- adeverinţă de la medicul de familie cu diagnosticul complet și menţiunea că este sau nu în evidență cu 

boli psihice și nu este în contact cu boli infecto-contagioase 

- analize medicale: RX pulmonar, test HIV, RBV, examen coproparazitologic, examen coprobacteriologic 

- adeverinţă de la Direcţia Fiscală, privitoare la veniturile solicitantului 

- adeverinţă cu privire la suprafaţa de teren pe care o deţine sau că nu deţine teren agricol, persoana 

pentru care se solicită internarea sau întreţinătorii legali 

- ancheta socială efectuată de serviciul social al localităţii de domiciliu a solicitantului, prin care se 

solicită şi se justifică internarea în instituţie a persoanei în cauză 

- acte referitoare la ultimul domiciliu: contract de închiriere, act de vânzare-cumpărare, contract de 

întreţinere, dovadă uzufruct viager, precum şi orice alte acte necesare pentru motivarea cererii 

- dovadă de la primăria de domiciliu, prin care se arată că solicitantului nu i se pot acorda servicii de 

îngrijire la domiciliu sau în cadrul altor servicii comunitare 

- referat medical de la medicul de familie cu schema de tratament 

- referat de la medicul specialist 

- bilete ieșire spital 

- acte doveditoare privind veniturile susținătorilor legali pentru stabilirea contribuției lunare de 

întreținere; 

b) admiterea beneficiarilor în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Mislea se face prin decizie de internare emisă de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Prahova, în baza numărului de locuri disponibile; 

c) criteriile de eligibilitate: domiciliul stabil în județul Prahova și încadrarea beneficiarului într-o 

categorie de handicap, dosarul complet (cu documentele prevazute la punctul ,,a”); 

d) serviciile sociale sunt furnizate pe baza Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat 

conform Manualului de proceduri între directorul centrului şi beneficiarul de servicii sociale sau 

reprezentantul legal al acestuia; 

e) modul de stabilire a contribuției de întreținere: contribuția de întreținere este stabilită conform  

Ordinului nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap 

asistaţi în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora și 

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap 

asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora; 

(3) Condiţii de încetare/suspendare a serviciilor: 

- Principalele situaţii în care centrul poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt: 

a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o 

perioadă de maxim 15 zile; 

b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului 

scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale 

realizată de personal din cadrul centrului; 

c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile; 

d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

- Principalele situaţii în care centrul poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:  



a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, 

beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării 

serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, centrul va notifica 

serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

b) la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure 

găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la încetare, 

centrul să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul 

instituţiei respective; 

d) centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona 

împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul 

beneficiarului/beneficiarilor; 

e) la expirarea termenului prevăzut în contract; 

f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a 

unei comisii formate din directorul centrului, un reprezentant al DGASPC Prahova, managerul de caz sau 

un reprezentant al personalului centrului şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor; 

g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea 

licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii centrul va asigura, în condiţii de siguranţă, transferul 

beneficiarilor în servicii sociale similare; 

h) în caz de deces al beneficiarului. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Mislea" au următoarele drepturi:  

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare; 

b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de 

risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; 

g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea; 

h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; 

i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Mislea" au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de 

tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament.  

 

 

ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 

Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Mislea" sunt următoarele:  

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local: 

- admiterea și reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară 

- găzduire pe perioadă nedeterminată 

- alimentație diversificată 

- îngrijire personală și controlul infecțiilor (asigură cazarmament și materiale igenico-sanitare) 

- asistență medicală de bază și de specialitate 



- recuperare și reabilitare 

- asigurarea unei vieți active (activități de ergoterapie) și a contactelor sociale (familie, comunitate) 

- integrare socială 

- îngrijire paleativă și asistență în caz de deces 

- consiliere psihologică 

- deprinderi de viață independentă (menținerea și dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menținerea și 

dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare, de mobilitate, de autoîngrijire, de îngrijire a propriei 

sănătăți, de autogospodărire, de interacțiune, educație/pregătire pentru muncă, asistență și suport pentru 

luarea unei decizii, integrare și participare socială și civică) 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:  

- realizarea de materiale informative 

- actualizarea periodică a site-ului instituției 

- elaborarea de rapoarte de activitate 

- elaborarea registrelor de evidență privind informarea beneficiarilor 

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:  

- elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor 

- elaborarea Codului de etică 

- aplicarea unor chestionare pentru cunoașterea părerii beneficiarilor despre activitățile/serviciile/ 

atitudinile generale din centru 

- protecția împotriva abuzurilor, neglijării, exploatării, violenței, torturii și tratamentelor crude, inumane 

sau degradante 

- formularea sesizărilor și reclamațiilor 

- notificarea incidentelor deosebite 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:  

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor 

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate 

- evaluarea/reevaluarea beneficiarilor 

- elaborarea de proceduri de lucru pentru fiecare sector de activitate 

- elaborarea planului de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi:  

- elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli în concordanță cu necesitățile, oportunitățile și 

posibilitățile de asigurare a bunei desfășurări a activității   

- elaborarea realistă a programului anual al achizițiilor publice pentru a se asigura procedurile de 

achiziții publice adecvate 

- inventarierea anuală a patrimoniului instituției 

- întocmirea și raportarea corectă a situațiilor economico-financiare obligatorii, la termenele impuse de 

legislația în vigoare 

- organizarea evidenței tehnico-operative corect și la timp 

- aplicarea normelor privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare 

- asigurarea unei structuri de personal care să corespundă cerințelor centrului, din punct de vedere 

numeric și al calificării 

- evaluarea periodică/anuală a performanțelor profesionale ale personalului 

- formare profesională continuă 

 

        

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea" 

funcţionează cu un număr de 161 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Prahova, din care:  



a) personal de conducere:  

- director (111207) 

- contabil șef (121120) 

- coordonator personal de specialitate (111220) 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar - 122 persoane 

reprezentând 76% din total personal: 

- medic (221101) 

- asistent medical (325901) 

- asistent social (263501) 

- asistent farmacie (321301) 

- psiholog (263411) 

- masor (325501) 

- instructor ergoterapie (223003) 

- kinetoterapeut (226405) 

- infirmier (532103) 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire - 36 persoane: 

- inspector de specialitate (242203) 

- referent (441601) 

- referent (242203) 

- magaziner (432102) 

- casier (523003) 

- administrator (515104) 

- șofer (832201) 

- spălătorese (912103) 

- muncitor calificat lenjereasă (753102) 

- muncitor calificat frizer (514102) 

- muncitor calificat bucătărie (512001) 

- muncitor necalificat bucătărie (941201) 

- muncitor calificat fochist (818207) 

- muncitor calificat lăcătuș mecanic (721410) 

- muncitor calificat instalator (712609) 

- muncitor necalificat (941201) 

- îngrijitor (515301) 

d) voluntari (pe baza de contract de voluntariat) fără caracter permanent. 

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

 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este:  

a) director (111207), 

b) contabil șef (121120), 

c) coordonator personal de specialitate (111220). 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere: 

 

a) director (COD COR 111207): 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

- colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a 

calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

- întocmeşte raportul anual de activitate; 



- asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 

- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi propune măsuri de 

organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- 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; 

- 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; 

- semnează documentele de angajare, colaborare și încetare a relațiilor de muncă, în condiţiile legii;  

- întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

- menține comunicarea și colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu serviciul public 

de asistentă socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale și 

centrale, in folosul beneficiarilor; 

- elaborează proceduri operaționale prevăzute de Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilități; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarul sau după caz cu reprezentantul legal al acestuia; 

- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata 

contribuției; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 

- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, 

respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, iar 

beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoștință; tabelul cu numele persoanelor care 

au semnat pentru luare la cunoștință constituie anexă la procedura; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, pct. 

5, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- încetarea acordării serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, pct. 

6, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- elaborează și aplică Codul de etică; 

- înregistrează în Registrul de evidență a cazurilor de neglijare, exploatare, violență și abuz, toate situațiile 

de neglijare, exploatare, violență, tratament degradant, abuz emoțional, fizic sau sexual și acționează 

pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial și/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violență și abuz împreună cu 

soluțiile de rezolvare; 

- înregistrează în Registrul de evidență a cazurilor de tortură și tratamente crude, inumane sau degradante, 

toate situațiile de tortură și tratamente crude, inumane sau degradante și acționează pentru rezolvare, cu 

sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial și/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante 

împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- arhivează toate sesizările/reclamațiile împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, 

a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul 

total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la 

sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri ale 

evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 



- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului Comisiei de 

Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire la 

etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de Monitorizare. 

 

b) coordonator personal de specialitate (COD COR 111220): 

- 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.; 

- asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii compartimentului de specialitate; 

- desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi propune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- organizează activitatea personalului de specialitate şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

c) contabil șef (COD COR 121120): 

- înlocuieşte directorul centrului în absenţa acestuia; 

- execută controlul financiar preventiv conform cadrului general al operaţiunilor supuse CFP-ului; 

- întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al instituției și urmărește respectarea principiilor bugetare din 

Legea finanțelor publice locale; 

- organizează inventarierea patrimoniului dispusă prin dispoziţie de către DGASPC Prahova şi inopinat 

ori de câte ori este nevoie; 

- verifică balanţele de verificare lunare, efectuează verificarea soldurilor conturilor cu datele înregistrate 

în evidenţele tehnico-operative; 

- cercetează şi analizează rezultatele şi datele evidenţelor contabile, luând măsurile ce se impun; 

- angajează cheltuieli în limita creditelor bugetare aprobate; 

- analizează necesitatea virării de credite bugetare; 

- verifică şi asigură înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative pentru orice operaţiune care 

afectează patrimoniul unităţii, asigurând răspunderea persoanelor care le-au întocmit; 

- asigură întocmirea la timp a situaţiilor economico-financiare solicitate de DGASPC Prahova; 

- asigură şi urmărește verificarea lunară de către contabilul de gestiune a concordanţei dintre situaţia 

stocurilor din balanţele de stocuri cu cele din fişele de magazie; 

- asigură întocmirea balanţelor de verificare lunare, precum şi a situaţiilor financiare trimestriale; 

- verifică recapitulaţia la salarii, calculul viramentelor salariale; 

- organizează evidenţa angajamentelor bugetare; 

- urmăreşte activitatea de recepţie a comisiei de recepţie a bunurilor; 

- asigură completarea la zi a registrelor contabile obligatorii; 

- urmăreşte încasarea la timp a contribuţiilor asistaţilor; 

- urmăreşte şi verifică Programul anual al achiziţiilor publice şi asigură actualizarea acestuia; 



- urmărește activitatea de achiziții publice, întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de 

achiziții; 

- întocmeşte documentaţia de atribuire a achiziţiilor publice, conform legislaţiei în vigoare; 

- îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate astfel cum sunt acestea stabilite de normele legale în 

vigoare în domeniul achiziţiilor publice; 

- propune conducerii instituţiei constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru fiecare procedură de 

achiziţie publică; 

- comunică membrilor desemnaţi în comisia de evaluare a ofertelor, atribuţiile ce le revin potrivit 

legislaţiei în vigoare, precum şi documentaţia de atribuire; 

- asigură aplicarea şi respectarea normelor în vigoare referitoare la achiziţiile publice şi finalizarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

- asigură rezolvarea sesizărilor referitoare la derularea contractelor de achiziţie publică încheiate de 

instituţie; 

- face parte din comisia de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică; 

- întocmeşte raportul anual al achiziţiilor publice şi îl comunică pe SEAP catre ANRMAP; 

- urmăreşte realizarea procentului achiziţiilor publice on line conform legilor în vigoare; 

- respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii informaţiei, documentaţiei privind 

procedurile de achiziţie publică şi securitatea acestora, apară drepturile şi interesele legitime ale instituţiei 

în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau 

juridică, română ori străină; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil; 

- se preocupă de cunoaşterea legislaţiei în vigoare, o aplică şi o face cunoscută personalului din 

subordine; 

- efectuează, împreună cu directorul centrului, controlul inopinat al gestiunilor; 

- sesizează conducerea instituţiei cu privire la aspectele de natură juridică ridicate la aplicarea actelor 

normative, în vederea găsirii unor soluţii unitare de aplicare; 

- cunoaşte şi respectă codul de conduită al personalului contractual şi codul de conduită profesională unde 

este cazul. 

 

(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 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:  

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare 

Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea, a respectării standardelor 

minime de calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea 

centrului.  

(2) Consiliul consultativ este compus din un reprezentant al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Mislea, un reprezentant al ONG şi reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor 

acordate în cadrul centrului, aleşi în mod democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact 

direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare 

etc.); 

b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora; 



c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane 

beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are 

un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate 

pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 

 

 

 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar. 

 

Personalul de specialitate este: 

 

a) medic primar (COD COR 221107)/medic specialist (COD COR 221201) - atribuții: 

- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 

- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de îngrijire a propriei sănătăți; 

- urmărește păstrarea stării de sănătate și profilaxia îmbolnăvirilor rezidenților din complexul în care 

lucrează sau zona de lucru repartizată, dezvoltarea somatică și psihomotorie a acestora, redarea 

autonomiei rezidenților prin întocmirea și ținerea la zi a foilor de observație și de evoluție a stării de 

sănătate, urmărește programele de recuperare și întocmește epicrizia de etapă; 

- asigură asistența medicală și de urgență, aplicarea medicației și a tratamentelor, precum și internarea 

rezidenților în unități specializate; 

- participă la elaborarea programelor de recuperare și supraveghează aplicarea acestora; 

- răspunde de organizarea și funcționarea carantinei, precum și de aplicarea altor măsuri 

antiepidemiologice care se impun, controlează și supraveghează permanent starea de curățenie și 

aplicarea măsurilor igienico-sanitare în spațiile de cazare și cele comune; 

- controlează condițiile igienico-sanitare de păstrare și administrare a medicamentelor, de sterilizare a 

instrumentarului, de utilizarea și întreținerea aparaturii din dotare; 

- controlează și avizează meniul zilnic urmărind asigurarea numărului de calorii, a regimurilor alimentare 

dietetice și respectarea regulilor de igienă alimentară; 

- în caz de deces întocmește documentele necesare și urmărește îndeplinirea formelor administrative 

pentru înhumare; 

- organizează și controlează activitatea personalului din subordine; 

- informează conducerea instituției de toate problemele ce ar putea greva buna funcționare a instituției; 

- colaborează permanent cu ceilalți membri ai echipei pentru a realiza conexiunea informațiilor și a 

sprijini acțiunile întreprinse pentru soluționarea cazurilor; 

- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea bolilor transmisibile; 

- respectă secretul profesional și codul de etică al medicului; 

- respectă și apără drepturile pacientului; 

- respectă procedurile de lucru. 

 

b) asistent medical generalist (COD COR 325901) - atribuții: 

- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de îngrijire a propriei sănătăți; 

- identifică problemele de îngrijire curentă în funcţie de nevoi; 

- stabilește priorităţile, elaborează şi implementează planul activităţilor de îngrijire ale pacientului 

conform rolului autonom şi delegat; 

- asigură înregistrarea corectă a datelor în evidențele primare; 

- recunoaște și identifică grupele de risc și problemele de sănătate ale beneficiarilor; 

- depistează precoce îmbolnăvirile, urmărește evoluția bolii, efectuează tratamentul sau supraveghează 

respectarea tratamentului și a regimului igieno-dietetic prescris de medic; 

- efectuează, pe baza prescripțiilor medicale, tratamentele, explorările diagnostice, imunizările, testările 

și, după caz, procedurile medicale și măsurile de recuperare, aplică regimul alimentar indicat; 

- intervine în situații de urgență (în limita competențelor), se îngrijește de transportul bolnavilor la 

unitatea sanitară de specialitate, urmărește și raportează medicului la revenirea în unitate asupra 

tratamentului de urgență acordat, precum și cu privire la evoluția stării de sănătate a bolnavului, respectiv 

la unitatea la care a fost internat; 



- organizează și supraveghează aplicarea în unitate sau în zona de lucru repartizată, a măsurilor igienico-

sanitare sau antiepidemice; 

- organizează și controlează aplicarea măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor; 

- ține evidența sortimentală și cantitativă a materialelor igienico-sanitare și a medicamentelor, aparaturii și 

instrumentarului, răspunde de păstrarea și utilizarea acestora; 

- efectuează colectarea materialului și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de 

depozitarea acestora în vederea distrugerii, conform normelor în vigoare; 

- urmărește și asigură respectarea normelor igienico-sanitare la prepararea, păstrarea, conservarea și 

distribuirea alimentelor; 

- participă la întocmirea meniurilor, controlează respectarea acestora și condițiile igienico-sanitare de 

preparare și servire a hranei și asigură păstrarea probelor alimentare; 

- întocmește graficul de lucru, organizează, controlează și răspunde de activitatea infirmierelor din 

subordine privind asigurarea și întreținerea curățeniei individuale a beneficiarilor, a spațiilor de cazare, de 

servire a mesei și de petrecere a timpului liber, precum și de respectare a normelor igienico-sanitare. 

 

c) asistent social (COD COR 263501) - atribuții: 
- menține/îmbunătățește nivelul de educație/pregătire pentru muncă;  

- asigură asistență și suport pentru luarea unei decizii adecvate, în baza evaluării nevoilor specifice ale 

beneficiarului; 

- se preocupă de creșterea nivelului de implicare a beneficiarilor în viața socială și civică; 

- la internarea beneficiarului: 

* verifică dosarul de internare şi se informează beneficiarul/aparţinătorii în legătură cu documentele lipsă 

de la dosar (informarea se face telefonic sau personal); 

* informează beneficiarul/reprezentantul legal/aparţinătorii asupra procedurilor centrului, prevederilor 

Regulamentului intern şi Codul drepturilor beneficiarului; 

* completează cu beneficiarul/reprezentantul legal contractul de prestări servicii sociale, angajamentul de 

plată şi fişa de evaluare complexă și transmite adrese de informare către alte instituții (DGASPC Prahova, 

Casa de Pensii); 

* completează cartea de imobil; 

- la ieşirea beneficiarului din centru: 

* completează împreună cu comisia multidisciplinară cererea de externare şi foaia de ieşire; 

* la decesul beneficiarului, anunţă familia/aparţinătorii acestuia, pregăteşte documentele necesare 

eliberării certificatului constatator de deces și transmite adrese către instituții (DGASPC Prahova, Casa de 

Pensii); 

- pregătește toate documentele necesare obţinerii vizei de flotant sau obţinerii C.P. sau schimbării 

B.I./C.I.; 

- întocmeşte, completează şi transmite adrese, rapoarte şi alte documente solicitate de alte instituții; 

- se ocupă de întocmirea documentației necesare schimbării/prelungirii certificatelor de încadrare în grad 

de handicap ale beneficiarilor centrului; 

- colaborează cu medicul de familie al beneficiarilor, cu medici specialiști și cu alte instituții de interes în 

vederea obținerii de referate/scrisori medicale și rețete pentru aceștia; 

- participă, în cadrul comisiei multidisciplinare a centrului, la evaluarea beneficarilor şi la reevaluarea 

periodică a acestora; 

- participă la diferite activităţi cu beneficiarii centrului (consiliere, socializare, recuperare), conform 

planurilor individualizate de intervenţie şi orarelor zilnice; de asemenea, organizează/participă/însoţeşte 

beneficiarii la diferite evenimente sociale și ține evidența acestora; 

- participă la analiza şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor din centru; 

- participă la raportul de gardă al personalului medical; 

- participă la şedinţele săptămânale, cu şefii de compartimente şi cu directorul centrului; 

- însoţeşte şi supraveghează factorul poştal la distribuirea pensiilor către beneficiari și depune lunar, la 

C.E.C., restul de pensie al beneficiarilor care au carnete C.E.C.; 

- asigură beneficiarilor îndrumare şi suport la efectuarea de cumpărături şi la trimiterea/primirea 

corespondenţei beneficiarilor. 

 

d) asistent farmacie (COD COR 321301) - atribuții: 

- manipulează și depozitează produsele farmaceutice și materialele necesare; 



- eliberează produse medicamentoase fără prescripție medicală; 

- distribuie produsele farmaceutice; 

- întocmește documentația de gestiune farmacie; 

- asigură stocul necesar în farmacie; 

- întocmește, împreună cu medicul, necesarul de medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți și 

transmite comenzile către furnizori; 

- administrează circuitul condicilor de prescripție medicală în farmacie; 

- asigură și respectă condițiile igenico-sanitare. 

 

e) kinetoterapeut (COD COR 226405) - atribuții: 
- stabilește planul de tratament specific și obiectivele specifice în vederea educării sau reeducării unor 

deficiențe, recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli; 

- utilizează tehnici, exerciții și procedee conform conduitei terapeutice și obiectivelor fixate; 

- evaluează și reevaluează în timp progresele făcute de pacient și adaptează planul de tratament în funcție 

de evoluția pacientului; 

- asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic; 

- completează în fișa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate; 

- face parte din echipa multidisciplinară. 

 

f) fiziokinetoterapeut (COD COR 226401) - atribuții: 

- asigură condiții pentru menținerea/dezvoltarea autonomiei și a potențialului beneficiarilor; 

- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor; 

- execută aplicaţii specifice cu rol preventiv, curativ şi recuperator asupra beneficiarilor, în limita 

competenţelor sale; 

- aplică proceduri de prim-ajutor în urgenţele medicale apărute în cadrul bazei de tratament sau în orice 

alte situaţii, în limita competenţelor profesionale şi solicită medicul; 

- stabileşte priorităţile privind procedurile şi întocmeşte planul de aplicare a acestora; 

- pregăteşte fizic și psihic pacientul pentru procedurile de aplicat (inclusiv efectele terapeutice şi cele 

negative posibile); 

- aplică procedurile prescrise conform indicaţiilor privind zona de tratat şi parametrii de aplicaţie; 

- efectuează următoarele proceduri: aplicaţii de kinetoterapie, aplicaţii de masaj, reflexoterapie;  

- supraveghează pacientul în timpul aplicării procedurilor specifice şi anunţă medicul de schimbările 

survenite; 

- efectuează rapoarte privind activitatea desfăşurată în fiecare zi, precum şi statistica lunară a procedurilor 

aplicate şi a pacienţilor trataţi. 

  

g) infirmieră (COD COR 532103) - atribuții: 

- asigură condițiile pentru dezvoltarea/menținerea autonomiei și a potențialului beneficiarilor; 

- asigură servicii de îngrijire și asistență pentru beneficiari; 

- asigură cadrul și sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de autogospodărire; 

- identifică și ierarhizează activitățile specifice ce urmează a fi derulate ținând cont de starea, vârsta, 

evoluția și nevoile persoanei îngrijite; 

- estimează perioada de timp necesară derulării activităților recomandate de șeful ierarhic și evaluează și 

adaptează programul zilnic în funcție de nevoi; 

- identifică și urmărește starea de sănătate a persoanei îngrijite, iar eventualele modificări apărute le 

transmite în timp util asistentului medical; 

- pregătește persoana îngrijită pentru investigații medicale; 

- transportă alimentele de la oficiu/bloc alimentar la masa/patul persoanei îngrijite sau la sala de mese 

(respectă cu rigurozitate normele igienico-sanitare la transportarea și manipularea alimentelor); 

- pregătește și ajută persoana îngrijită la activitatea de hrănire și hidratare; 

- asigură igiena personală a beneficiarilor, a lenjeriei, a obiectelor personale, a spațiilor de locuit și a 

dependințelor; 

- ajută persoana îngrijită la satisfacerea nevoilor fiziologice; 

- ajută la transportul decedaților și desfășoară toate activitățile generate în urma decesului beneficiarului; 

- asigură colectarea și transportul rufăriei; 

- respectă drepturile persoanei îngrijite; 



- identifică forma de comunicare adecvată cu beneficiarul; 

- respectă recomandările asistentei și aplică corect tehnicile și procedurile recomandate; 

- aplică normele igienico-sanitare și de sănătate în muncă; 

- răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate; 

- face parte din echipa multidisciplinară. 

 

h) psiholog (COD COR 263411) - atribuții: 

- se preocupă de menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor; 

- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice ale beneficiarilor; 

- efectuează activități de menținere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți; 

- asigură cadrul și sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de autogospodărire; 

- menține/îmbunătățește nivelul de educație/pregătire pentru muncă; 

- asigură asistență și suport pentru luarea unei decizii adecvate, în baza evaluării nevoilor specifice ale 

beneficiarului; 

- se preocupă de creșterea nivelului de implicare a beneficiarilor în viața socială și civică; 

- aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute 

și elaborează recomandări; 

- stabilește etapele recuperării psihopedagogice; 

- stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale 

beneficiarilor; 

- colaborează cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili și a aplica planul terapeutic de recuperare 

individual; 

- stabilește programul săptămânal de intervenție terapeutică (de socializare și integrare socială); 

- stabilește, în funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru și programele de 

intervenție ale beneficiarilor; 

- investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor; 

- îndrumă activitatea infirmierelor pentru a le integra în aplicarea planului terapeutic de recuperare 

individual pentru fiecare beneficiar; 

- face parte din echipa multidisciplinară. 

 

i) masor (COD COR 325501) - atribuții: 

- asigură condiții pentru menținerea/dezvoltarea autonomiei și a potențialului beneficiarilor; 

- se preocupă de menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor; 

- execută aplicaţii specifice cu rol preventiv, curativ şi recuperator asupra beneficiarilor, în limita 

competenţelor sale; 

- aplică proceduri de prim-ajutor în urgenţele medicale apărute în cadrul bazei de tratament sau în orice 

alte situaţii, în limita competenţelor profesionale şi solicită medicul; 

- stabileşte priorităţile privind procedurile şi întocmeşte planul de aplicare a acestora; 

- pregăteşte fizic și psihic pacientul pentru procedurile de aplicat (inclusiv efectele terapeutice şi cele 

negative posibile); 

- aplică procedurile prescrise conform indicaţiilor privind zona de tratat şi parametrii de aplicaţie; 

- efectuează următoarele proceduri: aplicaţii de kinetoterapie, aplicaţii de masaj, reflexoterapie;  

- supraveghează pacientul în timpul aplicării procedurilor specifice şi anunţă medicul de schimbările 

survenite; 

- efectuează rapoarte privind activitatea desfăşurată în fiecare zi, precum şi statistica lunară a procedurilor 

aplicate şi a pacienţilor trataţi. 

 

(2) Atribuţii comune 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 etc.; 

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 etc.; 

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 și de fișa postului; 

 

 

ARTICOLUL 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere - reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţi auxiliare: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este:  

 

a) administrator (COD COR 515104) - atribuții: 

- constată și notează în caietul administratorului toate deficiențele apărute zilnic în spații de cazare, spații 

comune, bloc alimentar, spălătorie, magazii, cabinet medical, pavilion administrativ și anexe și face 

remedieri; 

- propune, după caz, igienizarea spațiilor interioare și exterioare, îmbunătățirea continuă a condițiilor de 

confort; 

- ia măsurile necesare pentru asigurarea curățeniei în unitate (grădini și curți) și asigură întreținerea 

fâneței, a spațiilor verzi, a iazului și a cimitirului; 

- constată, după caz, necesitatea înlocuirii sau repararea inventarului gospodăresc al unității; 

- constată defecțiunile tuturor obiectelor de mobilier sau al altor dotări și ia măsuri pentru remedierea 

imediată a acestora; 

- verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a 

sistemelor de siguranță, telefonie, internet și televiziune; 

- răspunde de subinventarele sculelor și dispozitivelor tehnice din dotare; 

- asistă la citirea contoarelor din unitate (unde este cazul) și certifică consumul de utilități: apă, energie 

electrică și termică, gunoi etc.; 

- face parte din comisia de recepție lucrări și servicii sau din alte comisii, pe baza dispoziției dată de 

directorul unității; 

- desfășoară activități de grădinărit în sera de legume și în spațiile cultivabile din incinta unității. 

 

b) inspector de specialitate (COD COR 242203): 

* atribuții financiar-contabile: 

- primește documentele primare de intrare-ieșire din gestiune și le distribuie persoanelor răspunzătoare de 

operare în programul informatic a acestora; 

- operează în programul informatic datele, intrările și ieșirile pentru activități economice; 

- urmărește fișa furnizorului și întocmește documentația decontării prin plată; 

- întocmește angajamente, propuneri și ordonanțări la plată; 

- ține evidența contabilă generală prin contarea operațiunilor economice financiare; 

- întocmește situațiile economice financiare solicitate de DGASPC Prahova și Consiliul Județean 

Prahova; 

- verifică extrasul de cont din bancă cu mișcările de flux numerar pe care le operează în calculator; 

- efectuează lunar execuția de venituri și cheltuieli; 

- editează lunar balanțele stocurilor, verifică soldurile din balanțe cu stocurile din fișele de magazie a 

gestionarului și semnalează diferențele; 

- organizează etapele de reevaluare ale inventarierii activelor fixe și corporale; 

- întocmește documentația necesară în vederea decontării facturilor de investiții; 

- înregistrează diferențele apărute în urma inventarierii patrimoniului unității; 

- urmărește alimentarea conturilor și consumarea acestora conform prevederilor legale; 

- întocmește registrele obligatorii (registru inventar, registru jurnal); 

- verifică și depune la Ministerul Finanțelor declarațiile fiscale privind impozitul pe venit și CASS, în 

termenele legale stabilite prin acte normative în vigoare; 

- înlocuiește contabilul-șef în absența acestuia din unitate. 

* atribuții achiziții publice: 

- operează în programul informatic intrări-ieșiri, note contabile, urmărește fișele de furnizori, întocmește 

și editează angajamentele, propunerile și ordonanțările, completează registrul de OP și CFP pentru: 

materiale de curățenie, materiale de întreținere, reparații curente, rechizite, servicii, bonuri valorice, 

combustibil, obiecte de inventar; 



- întocmește referatele de necesitate în vederea achiziționării de bunuri, altele decât cele care fac obiectul 

gestiunilor cu stoc existent; 

- urmărește și achiziționează în SICAP produse, servicii, lucrări; 

- întocmește contracte de achiziții produse și urmărește realizarea lor; 

- întocmește programul anual de achiziții publice; 

- întocmește documentația de achiziții publice pentru procedurile de achiziții; 

- calculează și transmite în SICAP procentul de realizare al achizițiilor publice realizate. 

* atribuții tehnico-administrative: 

- îndeplinește funcția de responsabil PSI și lucrător desemnat SSM; 

- îndeplinește funcția de secretar în Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă, conform art. 15 din HG 

nr. 1425/2006; 

- îndeplinește funcția de responsabil cu implementarea colectării selective a deșeurilor din centru; 

- controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărare împotriva incendiilor în cadrul 

centrului și face propuneri de reglementări tehnice și organizatorice a acestei activități; 

- verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a 

sistemelor de siguranță; 

- urmărește realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor sau cercetării 

evenimentelor; 

- colaborează cu lucrătorii (reprezentanții lucrărilor), serviciul extern de prevenire și protecție și cu 

medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție; 

- răspunde de reînnoirea la timp a autorizațiilor și avizelor (mediu, apă, PSI, protecția muncii etc.); 

- întocmește antemăsurători pentru lucrările de construcții; 

- urmărește lucrările efectuate pe baza de contract și verifică situațiile de lucrări; 

- controlează, îndrumă și urmărește prezența personalului muncitori din instituție; 

- în situații de excepție și în absența șoferului, efectuează transporturi cu mașina conform delegațiilor. 

 

c) referent SSD (COD COR 242203) - atribuții: 

- este responsabilul cu achiziții de produse, servicii și lucrări cu respectarea legislației în domeniu; 

- face parte din comisia de licitație ori altă procedură de achiziție, conform dispozițiilor emise de 

conducătorul instituției; 

- utilizează SICAP pentru prospectarea pieței de produse, servicii și lucrări; 

- centralizează necesarul de produse întocmit de responsabilii diferitelor compartimente; 

- primește referatele de produse cu toate informațiile (denumire, cantitate), le verifică, prospectează piața 

și le transmite completate integral spre avizare contabilului-șef și aprobare directorului; după aprobare, 

ințiază achiziția și le predă gestionarului care le atașează la documentele de plată; 

- întocmește documentația aferentă diferitelor proceduri de achiziție (anunțul de prospectare al pieței, fișa 

de date a achiziției, caietul de sarcini, clauzele contractuale, strategia de contractare, DUAE); 

- avizează documentele anexă la facturile pentru prestări servicii; 

- întocmește și ține corespondența cu furnizorii de produse și servicii privind activitatea prestată, precum 

și cu alte instituții pentru rezolvarea diverselor situații apărute; 

- gestionează magazia de materiale pentru întreținere (primește și distribuie materiale ținându-le evidența 

în fișele de magazie); 

- răspunde de mijloacele fixe (ținându-le evidența în fișe, registre și fișe tehnice); 

- răspunde de întocmirea necesarului de materiale pentru întreținere și piese de schimb. 

 

d) referent (COD COR 441601) - atribuții resurse umane: 

- verifică valabilitatea, înregistrează și transmite actele prezentate de angajați în vederea înscrierii lor în 

registrul de evidență al salariaților (REVISAL), precum și modificările intervenite pe parcursul derulării 

contractului individual de muncă; 

- asigură întocmirea contractelor individuale de muncă, precum și arhivarea acestora; 

- întocmește și ține evidența dosarelor de personal pentru toți salariații din instituție; 

- calculează, întocmește, verifică și editează pontajul, drepturile salariale și statul de funcții; 

- completează concediile medicale; 

- întocmește și transmite către Casa de Sănătate cererile privind recuperarea sumelor reprezentând 

concediile medicale plătite din FNUASS; 



- întocmește, editează și transmite către DGASPC solicitarea de credite pentru cheltuieli de personal, 

situația recapitulativă privind plata salariilor, precum și monitorizarea cheltuielilor de personal pentru 

luna în curs; 

- efectuează în programul informatic notele contabile pentru cheltuieli de personal; 

- asigură completarea și transmiterea formalităților necesare către bancă pentru întocmirea cardurilor de 

salarii; 

- întocmește și verifică condicile de prezență cu pontajele; 

- întocmește declarațiile fiscale privind impozitul pe venit și contribuțiile asigurărilor de stat și de 

sănătate; 

- întocmește și transmite către Institutul Național de Statistică diverse situații statistice lunare, semestriale 

și anuale; 

- eliberează adeverințe la cererea salariaților și în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- întocmește și eliberează actele necesare întocmirii dosarului de pensionare, a dosarului pentru obținerea 

indemnizației de șomaj și a celei de maternitate, conform legislației în vigoare; 

- întocmește, editează și aduce la cunoștința celor vizați fișele de post, fișele de evaluare, proceduri de 

lucru etc.; 

- întocmește, editează și ține evidența contabilă a contractelor de garanții gestionare, a popririlor etc.; 

- întocmește documentația pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante, primește și 

înregistrează dosarele primite în acest sens, cu respectarea legislației în vigoare; 

- întocmește și aduce la cunoștința celor vizați documentația necesară în cazul unei cercetări disciplinare; 

- desfășoară activități de secretariat (ține evidența documentelor intrate și ieșite din centru, secretar în 

diverse comisii, verifică zilnic email-ul instituției, arhivează și răspunde de actele unității etc.); 

- răspunde de transmiterea la timp și cu regularitate a tuturor contribuțiilor și impozitelor aferente 

salariilor, către Administrația Financiară, Casa de Pensii etc.; 

- respectă și întocmește procedurile de lucru specifice evidenței personalului și salarizare specifice 

unității; 

- întocmește, respectă și aplică Contractul Colectiv de Muncă în vigoare. 

 

e) casier (COD COR 523003) - atribuții: 

- ține evidența debitorilor și creditorilor la contribuțiile de întreținere; 

- ține evidența zilnică a instrumentelor de plată numerar și a încasărilor în lei prin întocmirea registrului 

de casă, conform documentelor justificative; 

- încasează numerar de la clienți interni și externi; 

- ține evidența avansurilor spre decontare ridicate din Trezorerie și urmărește decontarea acestora; 

- transmite zilnic compartimentului financiar-contabil exemplarul nr. 2 din registrul de casă însoțit de 

documentele justificative; 

- gestionează bonuri valorice pentru carburant, timbre poștale, rechizite de birou; 

- gestionează arhiva unității; 

- verifică modul de întocmire a foilor de parcurs și calculează FAZ-urile autoturismelor aflate în unitate; 

- operează date de intrare și ieșire în programul informatic de contabilitate pentru: alimente, 

medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți. 

 

f) magaziner (COD COR 432102) - atribuții magazia de alimente: 
- primește și distribuie alimente conform înscrisurilor din documentele de primire/eliberare; 

- păstrează alimentele în bune condiții; 

- răspunde de primirea și păstrarea documentelor fiecărei recepții a mărfurilor alimentare: certificat de 

conformitate, certificat de calitate și se asigură să fie respectate condițiile igienico-sanitare de transport; 

- stabilește ingredientele din listele de alimente conform meniului și rețetarului aprobat; 

- întocmește meniurile zilnice împreună cu medicul și asistentul coordonator/dietetician; 

- întocmește săptămânal comenzile de alimente conform necesarului; 

- înregistrează cronologic în fișele de magazie intrările și ieșirile numai pe baza documentelor legale; 

- eliberează zilnic alimentele din magazie conform listelor de alimente pe care le calculează, stabilește 

economia sau depășirea zilnică și le predă la contabilitate după ce sunt semnate și stampilate CFP de către 

conducerea unității; 

- verifică prețurile din facturi cu cele din anexele la contracte sau referate, aplicând pe verso la facturi 

,,verificat” și se semnează; 



- lunar verifică stocul din fișele de magazie cu cele din balanțele analitice; 

- răspunde de menținerea produselor în termen de valabilitate și aplică etichete corespunzătoare; 

- efectuează curățenia în magazia de alimente și răspunde de ordinea și așezarea pe rafturi a produselor cu 

etichetă, grafice de temperaturi. 

 

g) spălătoreasă (COD COR 912103): 

- asigură corespunzător serviciile de dezinfecție și spălare a lenjeriei, cazarmamentului, echipamentului, 

îmbrăcăminte personală beneficiari, echipament de lucru, covoare, mochete, podele etc.; 

- asigură corespunzător serviciile de cusut, călcat, monogramat, transformat, recuperat atât pentru 

obiectele din inventarul unității, cât și pentru cele personale ale beneficiarilor; 

- răspunde de exploatare corectă a utilajelor din spălătorie: mașini de spălat, de călcat, de cusut, 

storcătoare și uscătoare și de folosirea judicioasă a substanțelor de spălare; 

- răspunde de materialele de curățenie predate pe baza de bon de consum către spălătorie; 

- consemnează în registru numărul de cicluri de lucru ale mașinilor de spălat și cantitatea de inventar 

moale spalată pe fiecare ciclu de lucru al mașinilor; 

- asigură curățenia și dezinfecția spălătoriei și a utilajelor; 

- răspunde de ordinea și curățenia în spațiul unde se usucă rufele; 

- răspunde și asigură integritatea bunurilor pe care le spală, să nu le degradeze prin operațiuni neglijente; 

- predă inventarul moale în termen și în cantitățile preluate; 

- efectuează controlul medical periodic și aplică măsurile igienico-sanitare care se impun în spălătorie; 

- respectă circuitele rufelor curate/murdare și normele legale privind depozitarea rufelor curate/murdare. 

 

h) lenjereasă (COD COR 753102) - atribuții: 

- asigură corespunzător serviciile de dezinfecție și spălare a lenjeriei, cazarmamentului, echipamentului, 

îmbrăcăminte personală beneficiari, echipament de lucru, covoare, mochete, podele etc.; 

- asigură corespunzător serviciile de cusut, călcat, monogramat, transformat, recuperat atât pentru 

obiectele din inventarul unității, cât și pentru cele personale ale beneficiarilor; 

- răspunde de exploatarea corectă a utilajelor din spălătorie: mașini de spălat, de călcat, de cusut, 

storcătoare și uscătoare și de folosirea judicioasă a substanțelor de spălare; 

- răspunde de materialele de curățenie predate pe baza de bon de consum către spălătorie; 

- consemnează în registru numărul de cicluri de lucru ale mașinilor de spălat și cantitatea de inventar 

moale spalată pe fiecare ciclu de lucru al mașinilor; 

- asigură curățenia și dezinfecția spălătoriei și a utilajelor; 

- răspunde de ordinea și curățenia în spațiul unde se usucă rufele; 

- răspunde și asigură integritatea bunurilor pe care le spală, să nu le degradeze prin operațiuni neglijente; 

- predă inventarul moale în termen și în cantitățile preluate; 

- efectuează controlul medical periodic și aplică măsurile igienico-sanitare care se impun în spălătorie; 

- respectă circuitele rufelor curate/murdare și normele legale privind depozitarea rufelor curate/murdare. 

 

i) şofer (COD COR 832201) - atribuții: 

- întreține și efectuează, în limita competenței, mici reparații la mașinile din dotare; 

- efectuează transporturi cu mașina, conform delegațiilor; 

- completează foile de parcurs cu respectarea strictă a kilometrajului și le predă la contabilitate; 

- primește pe bază de bon de consum bonuri de benzină/motorină al căror cotor îl anexează la foaia de 

parcurs; 

- cunoaște și respectă regulile igienico-sanitare și de securitate pentru ca transportul să se desfășoare în 

condiții normale; 

- aduce la cunoștința conducerii defecțiunile apărute la mașini și întocmește referate de propunere 

reparații; 

- verifică și asigură valabilitatea rovignetei, poliței de asigurare și a reviziei tehnice a autoturismelor din 

unitate; 

- înainte de plecarea în cursă trebuie să obțină aprobarea și semnatura șefului unității. 

 

j) muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001) - atribuții: 

- preia de la magazie alimente în cantitatea și calitatea corespunzătoare; 



- respectă circuitul alimentelor în blocul alimentar și păstrează alimentele în mod corespunzător în 

frigidere și camera de tranzit; 

- răspunde de cantitățile de alimente ce intră în procesul de preparare a hranei și de modul de procesare al 

acestora astfel încât produsul finit să aiba gust și miros plăcut; 

- răspunde de porționarea alimentelor conform datelor din listele de alimente; 

- răspunde de păstrarea corespunzătoare a probelor alimentare; 

- răspunde de distribuirea hranei pe secții; 

- răspunde de respectarea condițiilor de igienă din blocul alimentar; 

- răspunde de păstrarea materialelor de curățenie repartizate pe blocul alimentar; 

- efectuează controlul medical periodic și aplică măsurile igienico-sanitare ce se impun; 

- se asigură că circuitul deșeurilor și al reziduurilor este respectat în conformitate cu reglementările 

interne; 

- nu permite accesul persoanelor străine în blocul alimentar; 

- cunoaște și respectă normele de igienă, PSI și Securitatea Muncii specifice locului de muncă; 

- păstrează în buna funcționare echipamentul din dotarea blocului alimentar. 

 

k) muncitor calificat pentru întreținere (fochist, lăcătuș, instalator) (COD COR 721410) - atribuții: 

- realizează lucrări de întreținere și reparații în vederea menținerii parametrilor optimi de funcționare a 

instalațiilor și utilajelor; 

- verifică, întreține și remediază în caz de defecțiuni instalațiile și utilajele din bucătărie, spălătorie, 

saloane, încăperi auxiliare; 

- efectuează reparații la confecțiile metalice; 

- face mici reparații de remediere aferente clădirilor; 

- răspunde de asigurarea asistenței tehnice la recepționarea aparatelor, instalațiilor și utilajelor; 

- întocmește necesarul de materiale de întreținere; 

- folosește în mod rațional materialele primite și răspunde de uneltele primite; 

- întreține și repară mobilierul din unitate, obiecte de uz casnic, tâmplării etc.; 

- verifică, întreține și remediază, după caz, instalațiile de căldură, apă și canalizare; 

- respectă normele de exploatare a centralelor termice; 

- respectă instrucțiunile de folosire a instalației de gaz metan afișate la locul de muncă. 

 

l) muncitor necalificat (COD COR 911201) - atribuții: 

- efectuează zilnic curățenia, în condiții corespunzătoare și răspund de igiena spațiului repartizat de 

administrator; 

- asigură curățenia spațiului din perimetrul interior și exterior; 

- evacuează zilnic reziduurile și răspunde de depozitarea lor corectă la platforma special amenajată; 

- efectuează culesul fructelor și legumelor din livada unității; 

- curăță și întreține livada unității, efectuează întreținerea spațiilor verzi și efectuează orice alte munci 

necalificate dispuse de administratorul unității. 

 

m) muncitor calificat frizer (COD COR 514102) - atribuții: 

- asigură corespunzător serviciile de tuns, coafat, ras, spălat, îngrijire facială a beneficiarilor de servicii; 

- asigură curăţenia şi igienizarea, dezinfecţia frizeriei în interior şi în spaţiile anexe; 

- asigură periodic dezinfectarea instrumentarului folosit, conform normelor de igienă în vigoare; 

- consemnează zilnic activitatea desfăşurată într-un raport de activitate şi justifică materialele folosite; 

- cunoaşte şi respectă prevederile regulamentelor de organizare şi funcţionare şi de ordine interioară a 

unităţii; 

- efectuează controlul epidemiologic şi aplică măsurile igienico-sanitare care se impun; 

- participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate; 

- informează conducerea unităţii de toate problemele ce ar putea greva buna funcţionare a instituţiei; 

- respectă normele de protecţie a muncii de la locul de muncă; 

- efectuează controlul medical periodic şi analizele şi investigaţiile medicale impuse de medicul de 

medicina muncii, conform legislaţiei; 

- execută şi alte sarcini dispuse de conducerea unităţii: participă la comisia de recepţie, comisia de 

inventariere sau comisia de casare; 



- cunoaşte şi respectă codul de conduită al personalului contractual şi codul de conduită profesională unde 

este cazul. 

 

n) îngrijitor (COD COR 515301) - atribuții: 

- efectuează și răspunde de activitatea de curățenie și dezinfecție conform planului de curățenie și 

dezinfecție în spațiile repartizate (în spațiile de cazare, în cele de servire a mesei, a culoarelor de acces, a 

grupurilor sanitare și a spațiilor de petrecere a timpului liber) sub îndrumarea asistentului medical; 

- efectuează curățenia și dezinfecția în mod eficient în toate încăperile din cadrul centrului, după un 

program stabilit de director; 

- utilizează în mod eficient materialele igienico-sanitare, materialele de curățenie și obiectele de inventar 

din dotarea unității, cu respectarea consumurilor normate, prin luarea măsurilor necesare pentru evitarea 

risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe în păstrarea și administrarea bunurilor, păstrează 

materialele de curățenie și dezinfecție în spații închise cu cheie. 

 

 

ARTICOLUL 13 

Finanţarea centrului 

 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:  

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

b) bugetul local al judeţului; 

c) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA    ANEXA nr. 3.3 

La Hotărârea nr. ........... 

Din ...................... 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE 

"CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP LILIEŞTI-BĂICOI" 

 

 

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti-Băicoi", 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 

şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Lilieşti-Băicoi", cod serviciu social 8790 CR-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

DGASPC Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000837, CUI  2844057, 

sediul  oraş Băicoi, Str. Înfrăţirii, Nr. 124, județul Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Scopul serviciului social "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Lilieşti-Băicoi" este îngrijirea persoanelor adulte cu dizabilităţi pentru care 

certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate pentru 

depăşirea situaţiilor de dificultate (pierderea capacităţii de satisfacere a nevoilor zilnice de 

trai din cauza unei dizabilitaţi fizice, psihice, neuropsihice, mentale etc.), prevenirea şi 

combaterea procesului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea 

incluziunii sociale a acestora, conform standardelor minime de calitate. 

(2) Beneficiarii serviciilor sunt persoane adulte cu dizabilități. 

(3) Serviciile principale acordate de Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Handicap Lilieşti-Băicoi, sunt: informare, evaluare, planificare activităţi, îngrijire 

personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcţională, socializare şi activităţi 

culturale, integrare/reintegrare socială, cazare, alimentaţie, reabilitare şi adaptare a 



ambientului (mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea), terapii de recuperare fizică/psihică/ 

mintală, terapie ocupaţională, terapii complementare). 

 

 

ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Lilieşti-Băicoi" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, 

Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor 

acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor 

specifice minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilităţi. 

(3) Serviciul social "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Lilieşti-Băicoi" este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean şi funcţionează în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Lilieşti-Băicoi" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care 

guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau 

la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 

internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România 

este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti-Băicoi" sunt următoarele: 

- respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

- 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; 

- asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

- deschiderea către comunitate; 

- asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

- asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

- ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu, 

cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002 republicată; 

- facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, 

cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

- promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  

- asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
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- preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, 

în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

- încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

- asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

- asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

- 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; 

- colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Îngrijire si Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti-Băicoi" sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care 

certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate. 

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

a) acte necesare: cerere de internare, BI/CI (xerocopie), certificat de căsătorie sau de deces a 

soţului (xerocopie), certificat de naştere (xerocopie), certificat de încadrare în grad de 

handicap valabil, cupon de pensie pentru luna în curs, adeverinţă de la medicul de familie cu 

diagnosticul complet și menţiunea că este sau nu în evidență cu boli psihice și nu este în 

contact cu boli infecto-contagioase, analize medicale (RX pulmonar, test HIV, RBV, ex. 

coproparazitologic, ex. coprobacteriologic), adeverinţă de la Direcţia Fiscală privitor la 

veniturile solicitantului, adeverinţă cu privire la suprafaţa de teren pe care o deţine sau că nu 

deţine teren agricol, persoana pentru care se solicită internarea sau întreţinătorii legali, 

ancheta socială efectuată de serviciul social al localităţii de domiciliu a solicitantului prin 

care se solicită şi se justifică internarea în instituţie a persoanei în cauză, acte referitoare la 

ultimul domiciliu (contract de închiriere, act de vânzare-cumpărare, contract de întreţinere), 

precum şi orice alte acte necesare pentru motivarea cererii, dovadă de la primăria de 

domiciliu prin care se arată că solicitantului nu i se pot acorda servicii de îngrijire la 

domiciliu sau în cadrul altor servicii comunitare, referat medical de la medicul de familie cu 

schema de tratament, referat de la medicul specialist, bilete ieşire spital; 

b) admiterea beneficiarilor în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Lilieşti-Băicoi se face prin decizie de internare emisă de Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Prahova, în baza numărului de locuri disponibile; 

c) criteriile de eligibilitate: domiciliul stabil în judeţul Prahova şi încadrarea beneficiarului 

într-o categorie de handicap; 

d) serviciile sociale sunt furnizate pe baza Contractului pentru acordarea de servicii sociale 

încheiat, conform manualului de proceduri, între directorul centrului şi beneficiarul de 

servicii sociale sau reprezentantul legal al acestuia; 

e) modul de stabilire a contribuției de întreținere: contribuţia de întreţinere se stabilește 

conform prevederilor legale. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul 

acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile; 



- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a 

anchetei sociale realizată de personal din cadrul centrului; 

- în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile; 

- în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu 

acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul 

3.1 Principalele situaţii în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar pe o 

anumită perioadă de timp sunt următoarele: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul 

acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile; 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a 

anchetei sociale realizată de personal din cadrul centrului; 

- în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile; 

- în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu 

acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau 

reprezentantului legal. 

3.2 Principalele situaţii în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, 

precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele:  

- la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este 

de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă 

după încetarea acordării serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în 

termen de 5 zile, FSS va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială 

va locui beneficiarul; 

- la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să 

asigure găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore 

de la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va 

locui beneficiarul; 

- transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea 

scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii 

beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta; 

- centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a 

soluţiona împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei 

încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor; 

- la expirarea termenului prevăzut în contract; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, 

suspendarea licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii FSS va asigura, în condiţii de 

siguranţă, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

- caz de deces al beneficiarului;  

- în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu 

majoritate simplă a Consiliului Consultativa sau, în absența acestuia, a unei comisii formate 

din conducătorul CR, un reprezentant al FSS, managerul de caz sau un reprezentant al 

personalului CR şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti-Băicoi" 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 datelor personale, informaţiilor furnizate 

şi primite; 

d) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

g) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilități; 

h) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite; 

i) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii și să li se asigure 

continuitatea serviciilor furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de 

dificultate; 

j) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități; 

k) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la 

situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

l) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

m) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti-Băicoi" au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 

ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Lilieşti-Băicoi" sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public județean prin asigurarea următoarelor 

activități pe perioada internării: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată; 

3. alimentație; 

4. îngrijire personală; 

5. asistență pentru sănătate; 

6. evaluare anuală; 

7. informare și asistență socială, servicii de asistență socială (beneficiarii vor fi informați cu 

privire la drepturi și facilități sociale); 

8. consiliere psihologică (beneficiarilor le vor fi asigurate condiții pentru menținerea 

echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală); 

9. abilitare și reabilitare (beneficiarilor le vor fi asigurate servicii personalizate de menținere 

sau dezvoltare a potențialului funcțional); 

10. îngrijire și asistență (beneficiarilor le va fi asigurată îngrijirea în baza evaluării nevoilor 

individuale); 



11. deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive); 

12. deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice); 

13. deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare); 

14. deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate); 

15. deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngijire); 

16. deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a 

propriei sănătăți (beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de 

îngrijire a propriei sănătăți); 

17. deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de 

autogospodărire (beneficiarii vor fi încurajați să realizeze acțiuni și sarcini casnice de fiecare 

zi într-o ambianță plăcută); 

18. deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiuni și 

stabilire a relațiilor interpersonale); 

19. educație pregătire pentru muncă (beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/ 

îmbunătățirea nivelului de educație/pregătire pentu muncă); 

20. asistență și suport pentru luarea unei decizii (beneficiarilor li se va acorda asistență 

individuală pentru luarea de decizii conform voinței și preferințelor proprii); 

21. integrare și participare socială și civică (beneficiarii vor primi sprijin pentru implicarea 

activă în viața socială și civică a comunității). 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi 

de: 

1. punere la dispoziția publicului a materialelor informative privind activitățile derulate și 

serviciile oferite; 

2. facilitare a accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/reprezentanților 

convenționali/membrilor familiilor lor, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște 

condițiile de locuit și desfășurarea a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

3. elaborare și utilizare a unui Ghid al Beneficiarului pentru informarea exclusivă a 

beneficiarilor sau, după caz, reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/membrilor 

familiilor lor, cu privire la facilitățile și serviciile oferite; 

4. informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări 

privind demersurile de obținere; 

5. sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc.; 

6. informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și 

dispozitive asistive și tehnologii de acces; 

7. informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței; 

8. informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinete medicale, servicii de 

abilitare și reabilitare, servicii balneo etc.; 

9. informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, 

bilete; 

10. informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori 

sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale; 

11. informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane 

aflate în situații de viață asemănătoare; 



12. elaborarea planului individual de intervenție socială pentru fiecare beneficiar care 

cuprinde activități și servicii specifice nevoilor acestuia; 

13. afișarea informațiilor necesare privind activitatea desfășurată zilnic (programul zilnic al 

personalului de conducere și al personalului de specialitate care funcționează în cabinetele de 

specialitate); 

14. elaborare a Rapoartelor de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor 

beneficiarilor înscrise în Cartă; 

3. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali ai 

acestora asupra drepturilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor; 

4. elaborarea Codului de Etică; 

5. organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, 

cunoașterii și aplicării Codului de etică; 

6. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață 

sănătos, precum și asupra drepturilor fundamentale; 

7. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la 

tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme 

de tratament degradant; 

8. desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație extracurriculară, terapii 

ocupaționale, care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor sociale și a legislației, a 

valorilor promovate în comunitate, a drepturilor și obligațiilor în calitate de cetățeni, pregătire 

pentru viața independentă, facilitare aces la locuință și adaptarea acesteia, acces la un loc de 

muncă, acces la formare vocațională și profesională, utilizare limbaj mimico-gestual și 

diverse dispozitive asistive etc.; 

9. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu 

privire la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

10. organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, 

comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-

comportamentale ale acestora; 

11. încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile 

primite; 

12. desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. întocmirea, împreună cu DGASPC Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, 

conform legislației în vigoare; 

4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în 

cadrul serviciului social; 

5. elaborarea anuală a Raportului de activitate, care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă 

descriere a activităților, gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele 

întâmpinate, proiecte finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea 



condițiilor de viață, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a 

beneficiarilor/reprezentanților legali față de calitatea vieții în centru; 

6. elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în 

cadrul serviciilor sociale; 

7. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană 

pentru Plăți și Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, 

precum și alte foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

1. funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și 

funcționare; 

2. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

3. întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului și a contului de încheiere al 

exercițiului bugetar; 

4. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, 

instalații, dotări, aparatură; 

5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 

desfășurări a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă 

module de instruire privind: 

- egalitatea de șanse; 

- prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; 

- respect pentru diversitate; 

- respect pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 

 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Lilieşti-Băicoi" funcţionează cu un număr de 103 total personal, din care: 

a) personal de conducere: director (111207), contabil-șef (121120), coordonator personal de 

specialitate (111220); 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: medic 

(221201), asistent medical (325901), tehnician asistență socială (341201), asistent de 

farmacie (321301), asistent social (263501), psiholog (263411), instructor de ergoterapie 

(223003), kinetoterapeut (226405), asistent de recuperare balneofizioterapie (325909), 

instructor de educaţie (235204),  infirmier (532103); 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: inspector de 

specialitate (242203), referent (331309), magazine (432102), administrator (515104), șofer 

(832201), spălătoreasă (912103), îngrijitor (515301), muncitor calificat lenjer (753102), 

bucătar (512001), muncitor calificat bucătărie (512001), muncitor necalificat bucătărie 

(941201),  muncitor calificat instalator (712609), muncitor calificat electrician (741307), 

muncitor calificat lacătuș (721410), muncitor necalificat (941201). 

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

 

 

 

 



ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este:  

a) director (111207), 

b) contabil șef (121120), 

c) coordonator personal de specialitate (111220). 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere: 

 

1. Director  (COD COR: 111207): 

- asigură conducerea executivă a centrului şi răspunde de buna lui funcţionare; 

- exercită atribuţiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

- exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

- în exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul unității emite dispoziții; 

- elaborează/revizuiește și aprobă metodologia de organizare și funcționare, manualul de 

proceduri, ghidul beneficiarului, regulamentul de ordine interioară sau, după caz, normele 

interne de funcționare, proceduri de lucru etc.; 

- elaborează şi propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal şi statul de 

funcţii, pentru avizare consiliului consultativ al centrului şi colegiului director al DGASPC 

Prahova; 

- elaborează/revizuiește și aprobă fișele de post ale personalului din cadrul unității; 

- elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului la 

programele de instruire și perfecționare; 

- evaluează anual personalul din subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de 

evaluare; 

- aprobă premierea personalului din centru stabilind cuantumul primelor; 

- organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioară și a procedurilor care reglementează desfășurarea 

activității în cadrul unității; 

- aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor 

fără plată; 

- desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

- administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- asigură în cadrul unității promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

persoanelor adulte; 

- ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată referitoare la încălcări ale 

drepturilor persoanelor adulte; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a persoanelor adulte; 

- elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor 

alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți; 

- elaborează proiectul instituțional (document-cadru pentru planificarea serviciilor oferite); 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor 

şi întocmeşte informări pe care le prezintă DGASPC Prahova; 

- realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 



- elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență 

socială în instituție; 

- aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

- vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

- urmărește accesul beneficiarilor la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

- elaborează, revizuiește periodic și distribuie material de promovare a imaginii unității în 

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate; 

- colaborează cu alte instituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care 

vizează îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

- administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; 

- răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit legii; 

- se subordonează directorului executiv adjunct al DGASPC Prahova și directorului executiv 

al DGASPC Prahova; 

- respectă codul deontologic professional; 

- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

Consiliului Județean Prahova și a DGASPC Prahova, în limita competenței; 

- menține comunicarea și colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu 

serviciul public de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu 

alte instituții publice locale și centrale, în folosul beneficiarilor; 

- elaborează proceduri operaționale prevăzute de Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal 

al acestuia; 

- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă 

la plata contribuției; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la 

încetarea acordării serviciilor; 

- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la 

suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului 

de furnizare servicii, iar beneficiarul sau reprezentantul său legal semnează de luare la 

cunoștință; tabelul anexat cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoștință 

constituie anexă la procedură; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, 

standard 4, pct. 5, din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime 

de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, 

standard 4, pct. 6, din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime 

de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

-  elaborează și aplică Codul de etică; 

- înregistrează în Registrul de evidență a cazurilor de neglijare, exploatare, violență și abuz 

toate situațiile de neglijare, exploatare, violență, tratament degradant, abuz emoțional, fizic 

sau sexual și acționează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial 

și/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violență și abuz 

împreună cu soluțiile de rezolvare; 



- înregistrează în Registrul de evidență a cazurilor de tortură și tratamente crude, inumane sau 

degradante toate situațiile de tortură și tratamente crude, inumane sau degradante și 

acționează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial și/sau al 

organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau 

degradare împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- arhivează toate sesizările/reclamațiile împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de 

toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le 

transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu 

privire la etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de 

Monitorizare. 

 

b) contabil-şef (COD COR- 121120): 

- întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pe baza unei fundamentări bine 

realizate, în colaborare cu conducerea instituției și personalul din subordine; 

- urmărește încadrarea în creditele bugetare aprobate, la termenele și în condițiile prevăzute 

de dispozițiile legale în vigoare; 

- organizează evidența angajamentelor bugetare și legale, conform dispozițiilor legale în 

vigoare; 

- urmărește executarea integrală a bugetului în scopul unei judicioase utilizări a creditelor 

alocate și informează conducerea pentru luarea de măsuri operative în scopul realizării 

sarcinilor de serviciu; 

- organizează și conduce contabilitatea centrului, asigură controlul operațiunilor patrimoniale 

și al procedurilor utilizate, asigură exactitatea datelor contabile furnizate, înregistrarea 

cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la 

situația patrimonială și rezultatele obținute pentru necesitățile centrului, cât și în relație cu 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 



- organizează evidența operativă și contabilă a centrului, asigurând oglindirea exactă a 

valorilor materiale, a cheltuielilor, a veniturilor și mișcărilor patrimoniale; 

- organizează și verifică gestionarea bunurilor materiale din instituție, încasarea contribuțiilor 

datorate de beneficiarii centrului și/sau de aparținătorii legali ai acestora; 

- organizează și exercită controlul financiar preventiv propriu conform legislației în vigoare, 

urmărind legalitatea și economicitatea folosirii și angajării fondurilor bugetare; 

- asigură resursele financiare necesare funcționării în bune condiții a instituției; 

- verifică întocmirea documentației necesare pentru efectuarea încasărilor și plăților în 

numerar sau prin conturile bancare, pentru urmărirea debitelor de orice fel sau pentru 

achitarea obligațiilor de plată; 

- organizează activitatea de inventariere a valorilor materiale și bănești, urmărește și 

controlează periodic personalul instituției cu atribuții de gestiune; 

- urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea personalului 

instituției ; 

- verifică documentele contabile privind plata salariilor personalului centrului; 

- organizează și verfică arhivarea și păstrarea documentelor contabile ale instituției; 

- avizează propunerile de casare a bunurilor aflate în evidența operativă a unității și le supune 

spre aprobare directorului centrului și ordonatorului principal de credite;  

- examinează și face propuneri în legătură cu cheltuirea rațională a alocației de hrană a 

beneficiarilor, verifică periodic evidența meselor servite la cantina instituției; 

- îndeplinește orice alte sarcini date prin acte normative cu caracter financiar-contabil; 

- organizează activitatea de achiziții publice, verifică și urmărește derularea ei în cele mai 

bune condiții; 

- verifică întocmirea planului anual de achiziții publice, pe baza propunerilor făcute de 

administratorul, magazinerul și personalul cu atribuții de coordonare a activității personalului 

de specialitate din  instituție sau cu atribuții de gestiune a stocurilor; 

- întocmește bilanțul contabil, dările de seamă trimestriale și contul de execuție ale instituției; 

- întocmește toată documentația impusă de legislație în sistemul Forexebug; 

- urmărește executarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției în sistemul Forexebug; 

- ține evidența mijloacelor fixe, întocmește fișele mijloacelor fixe și balanța amortizărilor 

lunare și completează registrul mijloacelor fixe; 

- întocmește cererile de deschidere sau de retragere a creditelor bugetare, în trezorerie;  

- verifică întocmirea registrelor obligatorii ale instituției: registrul cartea mare, registrul 

inventar, precum și a tuturor documentelor care stau la baza întocmirii balanței de verificare; 

- organizează și conduce organizarea contabilității de gestiune pe surse de finanțare a 

instituției; 

- verifică meniul săptămânal și rețetarul unității, aducându-și aportul la îmbunătățirea 

permanentă a acestuia; 

- verifică periodic stocurile din magaziile instituției și bunurile aflate în folosință; 

- verifică periodic din punct de vedere cantitativ și calitativ porțiile de mâncare servite de 

bucătar beneficiarilor; 

- verifică permanent activitatea desfășurată de administrator, magaziner, gestionari, referent, 

inspectori de specialitate; 

- elaborează procedurile de lucru pentru compartimentul financiar-contabil al centrului; 

- îndeplinește și alte atribuții la cererea directorului centrului, în limita competențelor; 

- verifică periodic condica de prezența a centrului, graficele și pontajele lunare; 

- aduce prompt la cunoștință conducerii orice nereguli, abateri sau neajunsuri care pot aduce 

prejudicii activității centrului sau beneficiarilor instituției; 

- răspunde de toate documentele financiar-contabile pe care le întocmește sau semnează; 



- verifică întocmirea tuturor situațiilor sau documentelor solicitate de către D.G.A.S.P.C. 

Prahova, în termenele și condițiile stabilite de aceasta; 

- se perfecționează permanent pe profilele necesare în desfășurarea atribuțiilor de serviciu, 

conform legislației în vigoare, participă la programele de instruire și formare profesională din 

cadrul instituției; 

- organizează, instruiește și verifică activitatea personalului din subordine. 

 

c) coordonator personal de specialitate (COD COR 111220): 

- asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul 

serviciului, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 

codului muncii etc.; 

- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare; 

- colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor 

proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune 

servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

- asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului; 

- desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

- ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

- răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, 

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

- organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 

regulamentului de organizare și funcționare; 

- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor 

a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare; 

- alte atribuții 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 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale a respectării standardelor minime de 

calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte 

funcţionarea centrului. 

(2) Consiliul consultativ al centrului este compus din 5 membri, după cum urmează: 

a) 2 reprezentanți ai centrului - directorul centrului și asistentul social al centrului; 

b) 1 reprezentant al furnizorului de servicii sociale - un salariat al D.G.A.S.P.C. Prahova;  



c) 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor sociale acordate în cadrul centrului, aleşi în mod 

democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului complexului, în special a aspectelor 

care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar 

de uz personal, amenajare etc.); 

b) analizează activităţile derulate în cadrul complexului şi propune măsuri şi programe de 

îmbunătăţire a acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate 

unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de 

acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea 

acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul 

centrului. 

(4) Preşedintele Consiliului Consultativ este directorul Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești-Băicoi. 

 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

 

(1) Personalul de specialitate este: 

 

a) medic specialist (COD COR 221201) - atribuţii: 

- urmăreşte păstrarea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor rezidenţilor din centrul în 

care lucrează sau zona de lucru repartizată, dezvoltarea somatică şi psihomotorie a acestora, 

redarea autonomiei rezidenţilor prin întocmirea şi ţinerea la zi a foilor de observaţie şi de 

evoluţie a stării de sănătate, efectuarea programelor de recuperare şi a epicrizei de etapă; 

- asigură asistenţa medicală şi de urgență prin examinarea zilnică a rezidenţilor cu afecţiuni 

acute, aplicarea medicaţiei şi a tratamentelor sau, după caz, a procedurilor, precum şi 

internarea acestora în unitaţi specializate; 

- selecţionează rezidenţii care urmează să fie supuşi acţiunilor de recuperare medicală, 

participă la elaborarea programelor de recuperare şi organizează aplicarea acestora atât în 

cadrul unităţii din sistemul pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi în unităţi sanitare de 

specialitate din structura Ministerului Sănătăţii; 

- controlează calitatea tratamentelor şi îngrijirilor medicale, a procedurilor, a programelor 

ergoterapeutice şi recuperatorii; 

- în raport cu starea de sănătate a rezidenţilor, întocmeşte condica de medicamente şi 

materiale sanitare; 

- răspunde de organizarea și funcţionarea carantinei, precum şi de aplicarea altor măsuri 

antiepidemice care se impun, controlează şi supraveghează permanent starea de curăţenie şi 

aplicarea măsurilor igienico-sanitare în saloane, săli de tratament, săli de mese, bucătării, 

grupuri sanitare etc.; 

- controlează condiţiile igienico-sanitare de păstrare şi administrare a medicamentelor, de 

sterilizare a instrumentarului, de utilizarea şi întreţinerea aparaturii din dotare; 

- controlează şi avizează meniul zilnic urmărind asigurarea numărului de calorii, a 

regimurilor alimentare dietetice şi respectarea regulilor de igienă alimentară; 

- în caz de deces întocmeşte documentele necesare şi urmăreşte îndeplinirea formelor  

administrative pentru înhumare; 

- organizează şi controlează activitatea personalului din subordine, dispunând măsurile care 

se impun; 



- informează conducerea instituţiei de toate problemele ce ar putea greva buna funcţionare a 

instituţiei; 

- colaborează permanent cu ceilalţi membri ai echipei pentru a realiza conexiunea 

informaţiilor şi a sprijini acţiunile întreprinse pentru soluţionarea cazurilor; 

- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea bolilor 

transmisibile și prevenția infecțiilor nosocomiale; 

- păstrează confidenţialitatea faţă de terţi privind datele de identificare, afecţiunile şi 

serviciile oferite fiecărui pacient; 

- respectă secretul profesional şi codul de etică al medicului; 

- respectă şi apară drepturile pacientului; 

- respectă procedurile de lucru generale specifice cabinetului (programul de lucru, 

punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor săptămânale etc.). 

 

 

 

b) psiholog (COD COR 263411) - atribuţii: 

- aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologică, interpretează 

datele obţinute şi elaborează recomandările pe care le consideră necesare; 

- stabileşte etapele recuperării psihopedagogice în funcţie de obiectivele propuse pentru 

recuperarea beneficiarilor; 

- stabileşte psihodiagnosticul beneficiarilor şi realizează examinările şi evaluările psihologice 

ale beneficiarilor; 

- colaborează cu ceilalţi specialişti din centru pentru a stabili şi a aplica planul terapeutic de 

recuperare individual pentru fiecare beneficiar; 

- stabileşte programul săptămânal de intervenţie terapeutică (de socializare şi integrare 

socială şi de activităţi educaţionale); 

- stabileşte în funcţie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru şi 

programele de intervenţie pentru beneficiari; 

- investighează şi recomandă căile de soluţionare ale problemelor psihologice ale 

beneficiarilor; 

- recomandă servicii de specialitate, în funcție de situație și de competențe, cu privire la 

necesitatea investigației de specialitate în vederea diagnosticării și coroborării datelor 

medicale avizate, cu scopul prevenției și a aplicării pașilor terapeutici adecvați; 

- întocmeste raport de activitate sumar săptămânal; 

- îndrumă activitatea instructorilor de educație și a ergoterapeuților pentru a le integra în 

aplicarea planului terapeutic de recuperare individuală pentru fiecare beneficiar; 

- contribuie prin activitatea pe care o desfășoară la dezinstituţionalizarea persoanelor din 

instituţie; 

- are obligativitatea întocmirii unui registru de evidență a documentelor profesionale. 

 

c) asistent medical generalist (COD COR 325901)- atribuţii: 

- identificarea problemelor de îngrijire curentă în funcţie de nevoi; 

- stabilirea priorităţilor, elaborarea şi implementarea planului activităţilor de îngrijire ale 

beneficiarului conform rolului autonom şi delegat; 

- asigură înregistrarea corectă a datelor în evidenţele primare (registrul de internări, registrul 

de catagrafie a vaccinării, registrul de tratamente) și completează raportul de tură; 

- recunoaşte şi identifică grupele de risc și problemele de sănătate la beneficiarii din centru; 

- depistează precoce îmbolnăvirile, urmăreşte evoluţia bolii, efectuează tratamentul sau 

supraveghează respectarea tratamentului şi a regimului igieno-dietetic prescris de medic; 



- semnalează în scris cazurile deosebite la persoanele asistate, le analizează împreună cu 

medicul şi stabileşte modul de intervenţie; în cazurile de îmbolnăviri intercurente asigură, 

după caz, izolarea beneficiarilor respectivi; 

- efectuează, pe baza prescripţiilor medicale, tratamentele, explorările diagnostice, 

imunizările, testările şi, după caz, procedurile medicale şi măsurile de recuperare; aplică 

regimul alimentar indicat; 

- intervine în situaţii de urgență (în limita competenţelor), se îngrijeşte de transportul 

bolnavilor la unitatea sanitară de specialitate, urmăreşte şi raportează medicului la revenirea 

în unitate asupra tratamentului de urgență acordat, precum şi cu privire la evoluţia stării de 

sănătate a bolnavului respectiv la unitatea la care a fost internat; 

- organizează şi supraveghează aplicarea în unitate sau în zona de lucru repartizată a 

măsurilor igienico-sanitare sau antiepidemice; 

- organizează şi controlează aplicarea măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor, 

dispune sau, după caz, aplică măsurile care se impun; 

- ţine evidenţa sortimentală şi cantitativă a materialelor igienico-sanitare şi a  

medicamentelor, aparaturii şi instrumentarului, răspunde de păstrarea şi utilizarea acestora în 

condiţiile igienice şi de sterilizare prescrise; 

- întocmeşte evidenţele, prelucrează datele statistice şi le comunică periodic CAS şi DSP, 

dacă este cazul; 

- efectuează colectarea materialului şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii, conform normelor în vigoare; 

- urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienico-sanitare la prepararea, păstrarea, 

conservarea şi distribuirea alimentelor; 

- participă la întocmirea meniurilor, controlează respectarea acestora şi condiţiile igienico-

sanitare de preparare şi servire a hranei şi asigură păstrarea probelor alimentare  timp de 48 

de ore; 

- întocmeşte programarea zilnică a personalului din subordine din acea zi pe sectoarele de 

lucru, organizează, controlează şi răspunde de activitatea infirmierelor din subordine privind 

asigurarea şi întreţinerea curăţeniei individuale a beneficiarilor, a spaţiilor de cazare, de 

servire a mesei şi de petrecere a timpului liber, precum şi de respectare a normelor igienico-

sanitare. 

 

d) asistent social (COD COR 263501) - atribuţii: 

1. la internarea beneficiarului: 

- verifică dosarul de internare şi se informează beneficiarul/aparţinătorii în legătură cu 

documentele lipsă de la dosar (informarea se face telefonic sau personal); 

- informează beneficiarul/reprezentantul legal/aparţinătorii asupra procedurilor centrului, 

prevederilor Regulamentului Intern şi Codul drepturilor beneficiarului și a legislației în 

vigoare cu privire la confidențialitatea datelor personale pe baza completării unui acord scris, 

la internare; 

- completează cu beneficiarul/reprezentantul legal contractul de prestări servicii sociale, 

angajamentul de plată şi fişa de evaluare; 

- întocmeşte şi se transmite adresă către Casa de Pensii în vederea reţinerii contribuţiei de 

întreţinere, în cazul în care se optează pentru această variantă; 

- completează cartea de imobil cu datele noului internat; 

- completează mișcarea zilnică a beneficiarilor institutionalizați, precum și regimurile 

alimentare ale acestora ori de câte ori apar modificări; 

- întocmeşte şi transmite adresă către DGASPC Prahova în vederea sistării plăţii 

indemnizaţiei pentru persoană cu handicap către noul beneficiar; 



- se întocmeşte şi transmite către DGASPC Prahova adresă cu raportarea tuturor internărilor 

în centru. 

2. la ieşirea beneficiarului din centru: 

- la externarea beneficiarului, asistentul social completează cererea de externare şi fișa de 

suspendare/încetare a acordării serviciilor, împreună cu cel care solicită externarea și/sau cu 

managerul de caz; la completarea fișei de încetare/suspendare a acordării serviciilor sociale 

participă toţi membrii echipei multidisciplinare; se transmite o copie a acestei fișe 

beneficiarului, o copie către serviciul public de asistenţă socială al primăriei localităţii unde 

urmează a locui beneficiarul şi o copie către DGASPC Prahova, în baza unui process verbal 

de predare/primire care este semnat de părți și arhivat; 

- la transferul beneficiarului, asistentul social pregăteşte o copie a dosarului personal al 

acestuia, împreună cu fișa de suspendare/încetare a acordării serviciilor sociale şi planul 

personalizat; se întocmeşte procesul verbal de predare-primire al dosarului, cu asistentul 

social care predă dosarul şi persoana care primeşte dosarul şi toate documentele de transfer; 

- la decesul beneficiarului, după ce se anunţă familia/aparţinătorii acestuia, asistentul social 

pregăteşte documentele necesare eliberării certificatului constatator de deces (B.I./C.I., 

certificatul de naştere, certificatul de căsătorie - toate în original), discută cu reprezentanţii 

serviciului de evidenţă a populaţiei pentru întocmirea certificatului de deces, anunță 

compartimentul contabilitate; 

- în toate cazurile de ieşire din centru, asistentul social întocmeşte şi transmite adresă către 

Casa de Pensii corespunzătoare în vederea sistării reţinerii contribuţiei de întreţinere, 

începând cu data ieşirii din centru a beneficiarului; 

- în toate cazurile de ieşire din centru pe perioade mai mari de 30 de zile, asistentul social 

întocmeşte şi transmite adresă către DGASPC Prahova, cu raportarea tuturor ieşirilor din 

centru; 

3. pentru colaborarea cu SPCLEP, asistentul social pregăteşte toate documentele necesare 

obţinerii vizei de flotant sau obţinerii CP sau schimbării BI/CI: 

- asistentul social completează cererile pentru stabilirea reşedinţei, răspunde de actele de 

identitate ale beneficiarului cu respectarea confidențialității, potrivit normelor legale în 

vigoare; 

- efectuează și raportează situațiile statistice; 

- asistentul social întocmeşte şi transmite tabel cu beneficiarii care necesită viză de flotant; 

- asistentul social întocmeşte şi transmite adresă către primărie pentru deplasarea camerei 

mobile pentru fotografierea beneficiarilor. 

4. pentru colaborarea cu DGASPC Prahova, asistentul social întocmeşte, completează şi 

transmite serviciilor corespunzătoare, telefonic sau în scris (prin corespondenţă, fax, e-mail), 

adrese, rapoarte şi alte documente solicitate, conform celor prezentate mai sus: 

- asistentul social colaborează cu Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap din cadrul DGASPC Prahova și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Prahova în vederea obţinerii/schimbării/prelungirii certificatelor de încadrare în 

grad de handicap ale beneficiarilor centrului. 

5. asistentul social colaborează (telefonic şi/sau în scris) cu medicul de familie al 

beneficiarilor şi cu alţi medici specialişti, în vederea obţinerii de referate/scrisori medicale şi 

reţete pentru aceştia; 

6. asistentul social colaborează cu diferite instituţii, pregăteşte actele necesare pentru 

obţinerea de fotolii rulante, cârje, sonde şi alte dispozitive specifice persoanelor cu handicap; 

7. asistentul social participă, în cadrul comisiei multidisciplinare a centrului, la evaluarea 

beneficarilor, la maxim 5 zile de la internare şi apoi la reevaluarea periodică (cel puțin 

anuală) a acestora; 



8. asistentul social colaborează cu aparţinătorii beneficiarilor, în vederea asigurării  

elementelor materiale necesare satisfacerii nevoilor beneficiarilor (medicamente, chiloţi de 

unică folosinţă etc.) şi totodată pentru menţinerea/îmbunătăţirea relaţiilor intrafamiliale în 

vederea prevenirii abandonului şi a marginalizării sociale şi sprijinirea integrării 

beneficiarului în centru; 

9. în cadrul serviciilor de recuperare/socializare, asistentul social participă la diferite activităţi 

cu beneficiarii centrului (consiliere, socializare, recuperare), conform planurilor personalizate 

şi orarelor zilnice; de asemenea, organizează/participă/însoţeşte beneficiarii la diferite 

evenimente sociale; 

- asistentul social ţine evidenţa tuturor evenimentelor sociale/parteneriatelor şi colaborărilor  

în care este implicat centrul şi beneficiarii acestuia; 

10. asistentul social colaborează cu medicul psihiatru pentru obţinerea aprobării pentru 

medicamentele cu regim special pentru beneficiarii cu demenţe și a referatelor de specialitate 

necesare în întocmirea dosarelor de reevaluare a beneficiarilor instituționalizați; 

11. asistentul social participă în cadrul comisiei de analiză şi soluţionare a sesizărilor şi 

reclamaţiilor, la analiza şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor din centru, conform 

procedurii specifice (PO CMPS04) din manualul de proceduri al centrului; 

12. asistentul social ia cunoștință de raportul de gardă al personalului medical și întocmește 

săptămânal un raport de activitate socială, sumar al săptămânii anterioare; 

13. asistentul social colaborează în permanenţă cu toate celelalte compartimente ale centrului 

pentru acordarea eficientă de servicii sociale de calitate beneficiarilor; 

14. asistentul social participă la şedinţele săptămânale cu şefii de compartimente şi cu 

directorul centrului; 

15. asistentul social însoţeşte şi supraveghează factorul poştal la distribuirea pensiilor către 

beneficiari; 

16. asistentul social depune și anunță compartimentul contabilitate cu privire la modificarea 

certificatelor de încadrare în grad de handicap în urma reevaluării periodice a beneficiarilor 

instituționalizați în maxim 2 zile de la intrarea în posesie a certificatelor reevaluate; 

17. asistentul social asigură beneficiarilor îndrumare şi suport la efectuarea de cumpărături şi 

la trimiterea/primirea corespondenţei beneficiarilor; 

18. asistentul social stimulează participarea beneficiarilor la viaţa socială şi previne 

marginalizarea socială. 

 

e) asistent farmacie (COD COR 321301) - atribuţii: 

- manipulează şi depozitează produsele farmaceutice şi materialele necesare; 

- eliberează produse medicamentoase pe baza prescriptiilor medicale, fiind interzisă 

manipularea produselor toxice şi stupefiante; 

- efectuează operaţiuni de înregistrare a documentelor farmaceutice; 

- efectuează comenzile de medicamente și urmărește stocurile, precum și contractele de 

medicamente și materiale sanitare în derulare; 

- întocmeşte documentaţia de gestiune a farmaciei; 

- anunță contabilitatea de necesitatea asigurării stocurilor în farmacie; 

- respectă circuitul condicilor de prescripţie medicală în farmacie; 

- deține în evidențe separate stocurile de medicamente provenite din rețetele individuale ale 

beneficiarilor și eliberează, conform prescripțiilor medicului curant, dozele și concentrațiile 

adecvate; 

- verifică și informează medicul despre perioada de valabilitate a medicamentelor existente în 

farmacie și despre consumurile lunare; 

- asigură şi respectă condiţiile igenico-sanitare. 

 



f) kinetoterapeut (COD COR 226405) - atribuţii: 

- evaluarea capacităţii funcţionale a beneficiarilor, a restantului funcțional și elaborarea 

documentelor de specialitate cu analizarea acestora împreună cu ceilalți membri ai echipei 

multidisciplinare, individual fiecărui beneficiar; 

- recomandarea şi antrenarea beneficiarilor în utilizarea unor echipamente adaptive care să 

înlocuiască sau să ajute funcţiile pierdute; 

- formarea şi menţinerea unor stări de tonifiere a beneficiarilor, prin antrenarea şi stimularea 

participării la activităţi  de recuperare a restantului fizic al acestora; 

- prelucrează, informează și ia toate măsurile de siguranță vis-a-vis de recuperarea motorie a 

beneficiarilor în relație cu personalul implicat în îngrijirea zilnică și în manevrarea 

beneficiarilor cu toate măsurile de prevenție care se impun; 

- face parte din echipa multidisciplinară, unde raportează observaţiile sale cu privire la 

beneficiari şi caută posibilităţi de a combina serviciile oferite cât mai bine; 

- colaborează cu medicul de specialitate recuperare pentru elaborarea unui plan de recuperare 

a restantului fizic; 

- manifestarea în permanenţă a unei atitudini plină de solicitudine față de persoanele asistate; 

- manifestarea unei preocupări permanente pentru diversificarea activităţilor recuperatorii și a 

îndrumării personalului de îngrijire cu privire la acest aspect; 

- contribuie, prin activitatea pe care o desfăşoară, la menţinerea unei stări de spirit pozitive a 

persoanelor asistate; 

- întocmește săptămânal un raport de activitate de specialitate, sumar, pentru săptămâna 

încheiată; 

- completează permanent în fişa de recuperare kinetoterapeutică și în fișa beneficiarului toate 

procedurile utilizate; 

- evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient;  

- adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia pacientului; 

- asistă şi se implică în programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate 

(asistent social, terapeut ocupaţional, îngrijitoare); 

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul 

terapeutic; 

- se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică. 

 

g) asistent de recuperare balneofizioterapie (COD COR 325909) - atribuţii: 

- execută aplicaţii specifice cu rol preventiv, curativ şi recuperator asupra beneficiarilor, în 

limita competenţelor sale; 

- aplică proceduri de prim ajutor  în urgenţele medicale apărute, în limita competenţelor 

profesionale şi solicită medicul; 

- participă la crearea unui climat optim fizic şi psihic în cabinet și pe secție; 

- preia pacientul consultat, cu foaie de tratament de fizioterapie/masaj şi îl informează pe 

acesta privind schema de  tratament, drepturile şi obligaţiile ce le revin ca pacienţi în acest 

serviciu; 

- stabileşte priorităţile privind procedurile şi întocmeşte planul de aplicare a acestora conform 

prescripțiilor medicului de recuperare; 

- pregăteşte psihic pacientul pentru procedurile de aplicat (inclusiv efectele terapeutice şi cele 

negative posibile); 

- pregăteşte fizic pacientul pentru procedura de aplicat; 

- pregăteşte aparatura necesară pentru aplicarea procedurii; 

- aplică procedurile prescrise conform indicaţiilor privind zona de tratat şi parametrii de 

aplicaţie; 

- efectuează următoarele proceduri: 



* aplicare de curenţi electrici de frecvenţă joasă, medie şi înaltă; 

* aplicare de câmpuri electromagnetice de frecvenţă joasă şi înaltă; 

* aplicare de proceduri  de masaj, reflexoterapie. 

-  supraveghează pacientul în timpul aplicării procedurilor specifice şi anunţă medicul de 

schimbările survenite; 

-  reorganizează locul de muncă pentru următorul pacient; 

-  efectuează verbal şi în scris rapoarte privind activitatea desfăşurată în fiecare zi, precum şi 

statistica lunară a procedurilor aplicate şi a pacienţilor trataţi; 

- întocmește săptămânal un raport de activitate de specialitate, sumar, pentru săptămâna 

încheiată. 

 

h) tehnician asistență socială ( COD COR 341201) - atribuții: 

1. la internarea beneficiarului: 

- informează beneficiarul/reprezentantul legal/aparţinătorii asupra procedurilor centrului, 

prevederilor Regulamentului Intern şi Codul drepturilor beneficiarului și a legislației în 

vigoare cu privire la confidențialitatea datelor personale pe baza completării unui acord scris, 

la internare; 

- completează cartea de imobil cu datele noului internat; 

- completează mișcarea zilnică a beneficiarilor instituționalizați, precum și regimurile 

alimentare ale acestora ori de câte ori apar modificări; 

- întocmeşte şi transmite către DGASPC Prahova adresă cu raportarea tuturor internărilor în 

centru; 

2. la ieşirea beneficiarului din centru: 

- la externarea beneficiarului, împreună cu asistentul social, completează cererea de externare 

şi fișa de suspendare/încetare a acordării serviciilor, împreună cu cel care solicită externarea 

și/sau cu managerul de caz; la completarea fișei de încetare/suspendare a acordării serviciilor 

sociale participă toţi membrii echipei multidisciplinare; se transmite o copie a acestei fișe 

beneficiarului, o copie către serviciul public de asistenţă socială al primăriei localităţii unde 

urmează a locui beneficiarul şi o copie către DGASPC Prahova, în baza unui process verbal 

de predare/primire care este semnat de părți și arhivat; 

- la transferul beneficiarului, împreună cu asistentul social, pregăteşte o copie a dosarului 

personal al acestuia, împreună cu fișa de suspendare/încetare a acordării serviciilor sociale şi 

planul personalizat; întocmeşte procesul verbal de predare-primire al dosarului, cu asistentul 

social care predă dosarul şi persoana care primeşte dosarul şi toate documentele de transfer; 

- la decesul beneficiarului, după ce se anunţă familia/aparţinătorii acestuia, împreună cu 

asistentul social, pregăteşte documentele necesare eliberării certificatului constatator de deces 

(B.I./C.I., certificatul de naştere, certificatul de căsătorie - toate în original), discută cu 

reprezentanţii serviciului de evidenţă a populaţiei pentru întocmirea certificatului de deces, 

anunță compartimentul contabilitate; 

3. pentru colaborarea cu SPCLEP, împreună cu asistentul social pregăteşte toate documentele 

necesare obţinerii vizei de flotant sau obţinerii CP sau schimbării BI/CI: 

- participă alături de asistentul social la efectuarea situațiilor statistice; 

4. pentru colaborarea cu DGASPC Prahova, împreună cu asistentul social, întocmeşte, 

completează, telefonic sau în scris (prin corespondenţă, fax, e-mail), adrese, rapoarte şi alte 

documente solicitate, conform celor prezentate mai sus: 

- colaborează cu Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 

DGASPC Prahova și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova în 

vederea obţinerii/schimbării/prelungirii certificatelor de încadrare în grad de handicap ale 

beneficiarilor centrului; 



5. colaborează (telefonic şi/sau în scris) cu medicul de familie al beneficiarilor şi cu alţi 

medici specialişti în vederea obţinerii de referate/scrisori medicale şi reţete pentru aceştia; 

6. colaborează cu diferite instituţii, pregăteşte actele necesare pentru obţinerea de fotolii 

rulante, cârje, sonde şi alte dispozitive specifice persoanelor cu handicap; 

7. colaborează cu aparţinătorii beneficiarilor, în vederea asigurării elementelor materiale 

necesare satisfacerii nevoilor beneficiarilor (medicamente, chiloţi de unică folosinţă etc.) şi 

totodată pentru menţinerea/îmbunătăţirea relaţiilor intrafamiliale în vederea prevenirii 

abandonului şi a marginalizării sociale şi sprijinirea integrării beneficiarului în centru; 

8. în cadrul serviciilor de recuperare/socializare participă la diferite activităţi cu beneficiarii 

centrului (consiliere, socializare, recuperare) conform planurilor personalizate şi orarelor 

zilnice; de asemenea, organizează/participă/însoţeşte beneficiarii la diferite evenimente 

sociale; 

- ține evidenţa tuturor evenimentelor sociale/parteneriatelor şi colaborărilor în care este 

implicat centrul şi beneficiarii acestuia; 

9. colaborează cu medicul psihiatru pentru obţinerea aprobării pentru medicamentele cu 

regim special pentru beneficiarii cu demenţe și a referatelor de specialitate necesare în 

întocmirea dosarelor de reevaluare a beneficiarilor instituționalizați; 

10. participă în cadrul comisiei de analiză şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor, la 

analiza şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor din centru, conform procedurii specifice 

(PO CMPS04) din manualul de proceduri al centrului; 

11. ia cunoștință de raportul de gardă al personalului medical și întocmește săptămânal un 

raport de activitate socială, sumar al săptămânii anterioare; 

12. colaborează în permanenţă cu toate celelalte compartimente ale centrului pentru acordarea 

eficientă de servicii sociale de calitate beneficiarilor; 

13. participă la şedinţele săptămânale cu şefii de compartimente şi cu directorul centrului; 

14. însoţeşte şi supraveghează factorul poştal la distribuirea pensiilor către beneficiari; 

15. depune și anunță compartimentul contabilitate cu privire la modificarea certificatelor de 

încadrare în grad de handicap în urma reevaluării periodice a beneficiarilor instituționalizați, 

în maxim 2 zile de la intrarea în posesie a certificatelor reevaluate; 

16. asigură beneficiarilor îndrumare şi suport la efectuarea de cumpărături şi la trimiterea/ 

primirea corespondenţei beneficiarilor; 

17. stimulează participarea beneficiarilor la viaţa socială şi previne marginalizarea socială. 

 

i) instructor de ergoterapie (COD COR 223003)/instructor de educație (COD COR 

235204) - atribuţii principale: 

- ajută la dezvoltarea personală a beneficiarilor; 

- efectuează programul de recuperare/reabilitare conform Planului Personalizat; 

- formează şi dezvoltă deprinderile de autonomie personală a beneficiarilor; 

- cunoaşte dosarul social al beneficiarilor; 

- respectă orarul de lucru cu beneficiarii; 

- asigură integrarea-incluziunea beneficiarului în comunitate; 

- participă la organizarea şi desfășurarea activităţilor; 

- monitorizează situaţia beneficiarilor şi aplicarea Planului Individual Personalizat 

completând fişa beneficiarului (recuperare/reabilitare, integrare/reintegrare); 

- completează un Registru de evidenţă zilnică a programelor de recuperare; 

- asigură şi organizează petrecerea timpului liber pentru beneficiarii din centru, precum și 

sărbătorirea unor evenimente, excursii, drumeţii, jocuri în aer liber etc.; 

- răspunde de viaţa, securitatea, sănătatea fizică şi morală a beneficiarilor repartizaţi în 

serviciu pe toată perioada programului; 

- urmăreşte evidenţa zilnică a prezenţei beneficiarului din grupa sa; 



- ţine legătura cu cadrele medicale sau cu orice altă categorie de personal din unitate în 

vederea desfășurării în cât mai bune condiţii a programului şi pentru asigurarea stării de 

sănătate a beneficiarilor; 

- este obligat să întocmească documente care să reflecte activitatea sa în cadrul programului 

desfășurat; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice postului; 

- respectă standardele specific minime de calitate. 

 

j) infirmier (COD COR 532103) - atribuţii: 

- identifică şi ierarhizează activităţile specifice ce urmează a fi derulate ţinând cont de starea, 

vârsta, evoluţia şi nevoile persoanei îngrijite; 

- estimează perioada de timp necesară derulării activităţilor recomandate de șeful ierarhic şi 

evaluează şi adaptează programul zilnic în funcţie de nevoi; 

- identifică şi urmăreşte starea de sănătate a persoanei îngrijite; eventualele modificări apărute 

vor fi transmise în timp util şefului direct/asistentului medical; 

- aplică proceduri de intervenţie în stări critice ale persoanei îngrijite (anunţarea şefului 

ierarhic/asistentului medical, intervenţia în vederea transportării persoanei îngrijite); 

- pregăteşte persoana îngrijită pentru investigaţii medicale; 

- transportă alimentele de la oficiu/bloc alimentar la masa/patul persoanei îngrijite sau la sala 

de mese (respectă cu rigurozitate normele igienico-sanitare la transportarea și manipularea 

alimentelor); 

- pregătește şi ajută persoana îngrijită la activitatea de hrănire şi hidratare; 

- igienizează camera şi dependinţele (igienizarea circuitelor funcţionale este respectată cu 

stricteţe pentru prevenirea transmiterii infecţiilor; îndepărtarea reziduurilor şi resturilor 

menajere este efectuată de câte ori este necesar; reziduurile şi resturile menajere sunt 

depozitate în locurile special amenajate); 

- igienizează obiectele persoanei îngrijite conform normelor specifice; 

- aplică măsuri de igienă personală conform prevederilor specifice din regulamentul intern al 

locului de muncă; 

- aplică normele igienico-sanitare şi de sănătate în muncă (echipamentul de protecţie este în 

permanență în stare perfectă de curăţenie); 

- acordă îngrijiri de igienă personală (îngrijire corporală, baie totală/parțială, 

îmbrăcare/dezbrăcare, prevenirea escarelor şi a infecţiilor); 

- ajută persoana îngrijită la satisfacerea nevoilor fiziologice (persoana îngrijită este 

ajutată/asistată permanent la satisfacerea nevoilor fiziologice, conform tehnicilor specifice; 

persoana imobilizată va fi ajutată prin utilizarea obiectelor specifice); 

- menține igiena lenjeriei persoanei îngrijite (lenjeria de pat va fi schimbată periodic/ori de 

câte ori este necesar prin aplicarea tehnicilor specifice; accesoriile patului sunt adaptate cu 

operativitate la necesităţile imediate ale persoanei îngrijite); 

- efectuează transportul persoanelor îngrijite (ajută la transportul beneficiarilor asigurând 

accesoriile necesare dacă este cazul; mobilizează beneficiarii şi îi însoţeşte în vederea 

efectuării unor investigaţii; ajută la transportul decedaţilor şi dezinfectează corect spaţiul în 

care a survenit decesul); 

- asigură transportul rufăriei (colectează lenjeria şi rufele murdare în spaţii special destinate; 

transportă rufele murdare; preia/distribuie rufele curate) respectând normele igienico-sanitare; 

- respectă drepturile persoanei îngrijite (urmăreşte respectarea drepturilor persoanei şi 

intervine în cazul încălcării drepturilor); 

- identifică forma de comunicare adecvată şi deficienţele de comunicare şi utilizează limbajul 

adecvat dezvoltării fizice, sociale şi educaţionale a beneficiarului; 

- menţine dialogul cu echipa şi participă la discuţii pe teme profesionale; 



- respectă recomandările asistentei şi aplică corect tehnicile şi procedurile recomandate; 

-  identifică nevoile de formare specifică, participă la cursuri de perfecţionare şi aplică în 

practică cunoștinţele dobândite; 

- răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către colegi, precum şi către partenerii din 

exterior; 

- asigură respectarea condiţiilor de igienă şi siguranţă în spaţiile de locuit şi a spaţiilor de 

petrecere a timpului liber şi anunță abaterile deosebite; 

- respectă standardele specific minime de calitate. 

 

(2) Atribuţii comune ale personalului de specialitate: 

1. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

2. colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 

resurse etc.; 

3. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

4. sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

5. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

6. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

7. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

 

ARTICOLUL 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţi auxiliare: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii 

etc. şi acestea sunt: 

- administrator (515104); 

- inspector de specialitate (242203); 

- referent (331309) 

- magaziner(432102); 

- îngrijitor (515301); 

- spălătoreasă (912103); 

- şofer (832201); 

- muncitor calificat instalator (712609); 

- muncitor calificat electrician (741307); 

- muncitor calificat lăcătuș mecanic (721410); 

- muncitor calificat lenjer ( 753102); 

- muncitor calificat bucătarie (512001); 

- muncitor necalificat bucătărie (941201); 

- bucătar (512001); 

- muncitor necalificat (941201). 

 

a) inspector de specialitate (COD COR 242203) - atribuţii: 

1. atribuții financiar-contabile: 

- întocmeşte evidenţa analitică conform metodei cantitativ-valorice a următoarelor conturi: 

alimente, materiale de curăţenie, materiale de întreţinere, rechizite, obiecte de inventar în 

magazie, obiecte de inventar în folosință, medicamente şi materiale sanitare, materiale în 

prelucrare, produse finite şi materiale auxiliare, întocmind balanţele analitice lunare; 



- calculează lista zilnică de alimente, stabilind economia sau depăşirea şi întocmeşte balanţa 

alocaţiei de hrană; 

- ţine evidenţa bonurilor de carburant, întocmind balanţa lunară a acestora; 

- eliberează, la solicitarea șoferului, foi de parcurs şi BCF-uri; 

- întocmeşte FAZ-ul lunar pentru autovehiculul unităţii şi urmăreşte să nu se depăşească 

baremul de carburant stabilit conform legislaţiei în vigoare; 

- lunar face inventarierea stocului de carburant în rezervor; 

- verifică notele de recepţie, respectiv concordanţa preţurilor din facturi cu cele din notele de 

comandă şi contracte; 

- întocmeşte lunar balanța de furnizori; 

- contribuie la întocmirea necesarului anual de materiale şi obiecte de inventar; 

- verifică prin sondaj cantitatea recepționată şi cantitatea contractată astfel încât să nu 

depăşească cantitatea din contract; 

- la sfârșitul fiecărei luni face confruntul stocurilor pentru materiale şi obiecte de inventar 

aflate în evidența sa cu fişele de magazie, respectiv cu fişele de teren; 

- prezintă toate facturile în original însoţite de documentele anexe, respectiv: referat, 

comandă, certificate de conformitate, unde este cazul, precum şi angajamentul, propunerea şi 

ordonanţarea contabilului-şef, după ce acestea au fost înregistrate în contabilitate în vederea 

acordării vizei CFP şi efectuării plăţii; 

- prezintă contabilului-şef, la finele fiecărei luni, toate documentele obligatorii de intrare-

ieșire însoțite de documentele justificative centralizatoare şi note contabile îndosariate separat 

(aprovizionare - consum); 

- ţine evidenţa activităţii de producţie: dispoziţii de lucru, recepţia produselor finite, vânzarea 

şi încasarea produselor aflate în stoc; 

- urmăreşte încasarea facturilor restante şi urmăreşte permanent corespondenţa legată de 

producţie; 

- întocmeşte contractele de garanţii materiale ale gestionarilor angajaţi, actualizând 

cuantumul garanţiei în numerar în funcţie de majorările salariale; 

- ţine evidenţa contabilă a contribuţiilor de întreţinere a beneficiarilor conform 

centralizatorului care va cuprinde date privind: 

* contribuţie de întreţinere de recuperat la sfârşitul lunii precedente; 

* contribuţie de întreţinere ce trebuie reţinută conform legislatiei în vigoare pentru luna în 

curs; 

* suma primită prin virament conform listelor de virare de la Casa de Pensii sau OP-urile pe 

luna în curs; 

* suma încasată prin casieria unităţii, reprezentând contribuţii sau diferențe din contribuţii la 

sfârşitul lunii în curs; 

* sume de încasat, reprezentând contribuţii sau diferențe contribuţii la sfârşitul lunii în curs. 

- predă centralizatorul persoanei cu atribuţii de casier în vederea încasării contribuţiilor în 

numerar; 

- efectuează înregistrările contabile privind debitele şi operaţiunile efectuate prin casă 

conform documentelor justificative ce însoţesc registrul de casă zilnic; 

- înregistrează lunar  operaţiunile contabile privind salariile conform statului de plată; 

- întocmeşte şi ţine evidenţa ordinelor de deplasare (delegaţii) a salariaţilor care merg în 

interes de serviciu; 

- ţine evidenţa timbrelor poştale întocmind consumul lunar al acestora; 

- întocmește lista zilnică de alimente împreună cu magazinerul, bucătarul de serviciu şi 

asistentul de serviciu din ziua respectivă; 



- primeşte corespondenţa, o înregistrează în registrul intrări-ieşiri şi o prezintă directorului 

centrului pentru ducerea la îndeplinire/distribuire către persoana cu competenţe de a o 

rezolva; 

- emite facturile cu valoarea costului mediu lunar de recuperat către DGASPC-urile din 

celelalte judeţe în baza situaţiei nominale (anexă la convenţie) întocmită de asistentul social. 

- primeşte documentele primare de intrare-ieşire din gestiune şi le distribuie persoanelor 

răspunzatoare de operarea în programul informatic a acestora; 

- operează în programul informatic datele privind intrările şi ieşirile pentru activităţi 

economice; 

- urmăreşte fişa furnizorului şi întocmeşte documentaţia decontării prin plată; 

- întocmeşte angajamente, propuneri şi ordonanţări la plată; 

- ţine evidenţa contabilă generală prin contarea operaţiunilor economice-financiare; 

- întocmeşte situaţiile economice financiare solicitate de DGASPC Prahova şi Consiliul 

Judeţean Prahova; 

- verifică extrasul de cont din bancă cu mişcările de flux numerar pe care le operează în 

calculator; 

- efectuează lunar execuţia de venituri şi cheltuieli; 

- editează lunar balanţele stocurilor; 

- verifică soldurile din balanţele stocurilor cu stocurile din fişele de magazie a gestionarului şi 

semnalează diferenţele; 

- organizează etapele de reevaluare ale inventarierii activelor fixe şi corporale; 

- întocmește documentaţia necesară în vederea decontării facturilor de investiţii; 

- înregistrează diferenţele apărute în urma inventarierii patrimoniului unităţii; 

- urmărește alimentarea conturilor şi consumarea acestora conform prevederilor legale; 

- întocmește registrele obligatorii (registru inventar, registru jurnal); 

- ia măsurile necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a spălătoriei, bucătariei, utilajelor 

și instalaţiilor; 

- propune măsurile necesare pentru modernizarea, înlocuirea sau repararea inventarului  

gospodăresc al unităţii; 

- verifică, la solicitare sau direct, defecţiunile tuturor obiectelor de mobilier sau altor dotări şi 

ia măsuri pentru remedierea imediată a acestora; 

- întocmeşte contracte, acte adiţionale aferente, referate de necesitate, note de fundamentare 

şi referate de achiziţie directă şi urmăreşte realizarea acestora pentru toate serviciile de 

asistenţă tehnică, mentenanţă, reparaţii, revizii curente, verificări, asigurare clădiri etc.; 

- urmăreşte serviciile  efectuate  pe  bază de contract de diverse firme, întocmeşte procesele 

verbale, corespondenţa şi verifică recepţiile acestora, după caz; 

- prospectează piaţa şi efectuează achiziţii directe de servicii (SEAP); 

- avizează documentele anexă la facturile pentru prestări servicii, referatele pentru scoaterea 

din magazine a materialelor de întreţinere, bonurile pentru ridicarea deşeurilor menajere şi 

medicale; 

- întocmeşte şi ţine corespondenţa cu furnizorii de servicii privind activitatea prestată, precum 

şi cu alte instituţii pentru rezolvarea diverselor situaţii apărute; 

- participă la aprovizionarea cu materiale necesare desfăşurării diverselor activităţi din centru; 

- întreţine şi actualizează baza de date pentru site-ul instituţiei; 

- efectuează demersurile pentru reînnoirea şi instalarea certificatului digital SEAP; 

- întocmește schiţe, desene, calcul necesar de materiale pentru lucrările executate în regie 

proprie; 

- întocmeşte procese verbale de recepţie şi punere în funcţiune pentru lucrări, utilaje şi 

instalaţii; 



- îndeplineşte atribuţii din domeniul SSM, SU care decurg din calitatea de conducător al 

locului de muncă şi cea de membru CSSM; 

- înlocuiește contabilul-şef în absența acestuia din unitate. 

2. atribuţii achiziţii publice: 

- operează în programul informatic intrări-ieşiri note contabile, urmăreşte fişele de furnizori, 

întocmeşte şi editează angajamentele, propunerile, ordonanţările cheltuielilor, completează 

registrul de ordine de plată şi registrul CFP pentru materiale de curăţenie, materiale de 

întreţinere, reparaţii curente, rechizite, servicii, bonuri valorice, combustibil, obiecte de 

inventar; 

- întocmeşte referatele de necesitate în vederea achiziţionării de bunuri, altele decât cele care 

fac obiectul gestiunilor cu stoc existent; 

- urmărește și achiziţionează în SEAP produse, servicii, lucrări; 

- întocmeşte contracte de achiziţii produse şi urmăreşte realizarea lor; 

- întocmeşte programul anual de achiziţii publice; 

- întocmeşte documentaţia de achiziţii publice pentru procedurile de achiziţii; 

- calculează şi transmite în SEAP procentul de realizare al achiziţiilor publice realizate. 

3. atribuții tehnico-administrative: 

- îndeplinește funcţia de responsabil PSI; 

- îndeplinește funcţia de lucrător desemnat SSM; 

- îndeplinește funcţia de secretar în Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă, conform 

art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006; 

- controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor în 

cadrul centrului și face propuneri de reglemantări tehnice şi organizatorice a activităţii de 

aparare împotriva incendiilor în domeniul specific; 

- verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, 

precum şi a sistemelor de siguranţă; 

- urmărește realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor sau  

cercetării evenimentelor; 

- colaborează cu lucrătorii (reprezentanţii lucrătorilor), cu serviciul extern de prevenire şi 

protecţie şi medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi 

protecţie; 

- îndeplinește funcţia de responsabil cu implementarea colectării selective a deşeurilor din 

centru; 

- răspunde de reînnoirea la timp a autorizaţiilor şi avizelor (mediu, apă, PSI, protecţia muncii 

etc.); 

- întocmeşte antemăsurători pentru lucrările de construcţii; 

- urmăreşte lucrările efectuate pe bază de contract şi verifică situaţiile de lucrări; 

- controlează, îndrumă şi urmăreşte prezenţa personalului muncitor din instituţie; 

- în situaţii de excepţie şi în absenţa şoferului, efectuează transporturi cu maşina conform 

delegaţiilor. 

 

b) referent (COD COR 331309) - atribuţii: 

- verifică valabilitatea, înregistrează şi transmite actele prezentate de angajaţi, în vederea 

înscrierii lor în registrul de evidenţă a salariaţilor (REVISAL), precum şi modificările 

intervenite pe parcursul derulării CIM; 

- asigură întocmirea contractelor individuale de muncă, precum şi arhivarea acestora; 

- întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor personale pentru toţi salariaţii din instituţie; 

- calculează, întocmeşte, verifică şi editează pontajul, drepturile salariale şi statul de salarii; 

- completează concediile medicale; 



- întocmeşte și transmite către Casa de Sănătate cererile privind recuperarea sumelor 

reprezentând concedii medicale plătite de FNUASS; 

- întocmește şi transmite către DGASPC Prahova solicitarea de credite pentru cheltuieli de 

personal; 

- întocmeşte, editează şi transmite situaţia recapitulativă privind plata salariilor, precum şi 

monitorizarea cheltuielilor de personal pentru luna în curs; 

- efectuează în programul informatic notele contabile pentru cheltuieli de personal; 

- asigură completarea şi transmiterea formalităţilor necesare către bancă pentru întocmirea 

cardurilor de salarii; 

- întocmește şi verifică condicile de prezență cu pontajele; 

- întocmeşte declaraţiile fiscale privind impozitul pe venit şi contribuţiile asigurărilor de stat 

şi sănătate; 

- întocmeşte şi transmite către Institutul Naţional de Statistică diverse situaţii statistice lunare, 

semestriale şi anuale; 

- eliberează adeverinţe la cererea salariaţilor şi în conformitate cu prevederile legale; 

- întocmeşte şi eliberează actele necesare întocmirii dosarului de pensionare, a  dosarului 

pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj şi a celei de maternitate, conform legislaţiei în 

vigoare; 

- întocmeşte, editează şi aduce la cunoștinţa celor vizaţi dispoziţii date de conducătorul 

unităţii, note interne, referate, contracte de voluntariat, contract colectiv de muncă; 

- editează şi aduce la cunoștință celor vizaţi fişe de post, fişe de evaluare, proceduri de lucru 

etc.; 

- întocmeşte, editează şi ţine evidenţa contabilă a contractelor de garanţii gestionare, a 

popririlor etc.; 

- întocmeşte documentaţia pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante, 

primeşte şi înregistrează dosarele primite în acest sens, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

- întocmeşte şi aduce la cunoştinţa celor vizaţi documentaţia necesară în cazul unei cercetări 

disciplinare; 

- desfăşoară activităţi de secretariat (ţine evidenţa documentelor intrate şi ieşite din centru, 

secretar în diverse comisii, verifică zilnic email-ul instituţiei, arhivează şi răspunde de actele 

unitaţii etc.); 

- răspunde de transmiterea la timp şi cu regularitate a tuturor contribuţiilor şi impozitelor 

aferente salariilor către Administraţia Financiară, Casa de Pensii etc.; 

- respectă şi întocmeşte procedurile de lucru specifice evidenţei personalului şi salarizării 

specifice unităţii; 

- întocmeşte, respectă şi aplică Contractul Colectiv de Munca în vigoare. 

 

c) administrator ( COD COR 515104 ) - atribuţii principale: 

- cunoaşte şi respectă codul profesional şi legislaţia specifică funcției deţinute; 

- răspunde de luarea de decizii în domeniul său de activitate; 

- împreună cu conducătorul unităţii, respectiv contabilul-şef, stabileşte planul de reparaţii 

capitale şi curente, revizii tehnice pentru instalaţii, clădiri şi mijloace de transport, planul de 

achiziţii şi planul de investiţii; 

- solicită pe bază de referat de necesitate toate materialele sau alte obiecte de inventar utile 

executării în depline condiţii de securitate a lucrărilor; 

- ia măsurile necesare pentru buna funcţionare a aparatelor şi instalaţiilor de lucru şi ţine 

legătura cu unităţile prestatoare de servicii în vederea reparării şi punerii în funcţiune a 

acestora; 

- îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea muncitorilor din subordine şi propune 

măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii; 



- monitorizează cum sunt întrebuinţate materialele scoase de muncitori, necesitatea lor și 

întrebuinţarea acestora până la completa epuizare, întocmeşte pentru fiecare lucrare procese 

verbale de finalizare a lucrărilor executate şi le prezintă directorului pentru aprobare; 

- urmăreşte bunurile încredinţate pe locurile de folosinţă şi le centralizează periodic prin 

sondaj, ţine evidenţa contului de obiecte de inventar pe locuri de folosinţă făcând punctajul 

lunar cu contabilul de cont, iar la finele anului întocmeşte centralizarea acestor obiecte pe 

gestiuni pentru verificarea cu balanţa analitică a unităţii; 

- verifică zilnic şi constată dacă există probleme de funcţionare (apă, gaze, electricitate, uşi, 

ferestre, grupuri sanitare, garduri etc.) la pavilioanele existente, aduce la cunoștinţa 

conducerii unităţii şi ia măsuri concrete de remediere a celor constatate; 

- controlează şi supraveghează blocul alimentar (prepararea alimentelor, circuitul funcţional, 

dezinfecţia, echipament etc.), sesizează orice neregulă a personalului şi raportează despre 

acestea conducerii unităţii; 

- are atribuţii pe linie de SSM şi PSI în cadrul instituţiei. 

 

d) magaziner (COD COR 432102) - atribuții principale: 

1. atribuţii magazia de alimente: 

- primeşte şi distribuie alimente conform înscrisurilor din documentele de primire/eliberare; 

- pastrează în bune condiţii alimentele; 

- răspunde de primirea şi păstrarea documentelor fiecărei recepţii a mărfurilor alimentare: 

certificat de conformitate, certificat de calitate şi se asigură să fie respectate condiţiile 

igenico-sanitare de transport; 

- stabileşte ingredientele din listele de alimente conform meniului şi rețetarului aprobat; 

- întocmeşte meniurile zilnice împreună cu medicul şi asistentul coordonator/dietetician; 

- întocmeşte săptămânal comenzile de alimente conform necesarului; 

- înregistrează cronologic în fişele de magazie intrările şi ieşirile numai pe baza documentelor 

legale; 

- eliberează zilnic alimentele din magazie conform listelor de alimente pe care le calculează, 

stabileşte economia sau depășirea zilnică, le predă la contabilitate după ce sunt semnate şi 

ştampilate CFP de către conducerea unităţii; 

- verifică preţurile din facturi cu cele din anexele la contracte sau referate, aplicând pe verso 

la facturi ,,verificat” şi le semnează; 

- lunar verifică stocul din fişele de magazie cu cele din balanţele analitice; 

- răspunde de menţinerea produselor în termen de valabilitate, aplică etichete şi grafice de 

temperatură; 

- efectuează curăţenia în magazia de alimente şi răspunde de ordinea şi aşezarea pe rafturi a 

produselor cu etichetă. 

2. atribuţii - magazia de obiecte de inventar: 

- primeşte şi distribuie obiectele de inventar, ţinându-le evidenţa în fişele de magazie; 

- înregistrează în fişele de magazie intrările şi ieşirile numai pe baza unor documente legale; 

- controlează dacă intrările corespund cu datele înscrise în actele însoţitoare; 

- păstrează bunurile ce le are în primire în condiţiile cerute de prescripţiile tehnice şi igienico-

sanitare, ferindu-le de degradare, întreținându-le în bună stare; 

- eliberează bunurile aflate în gestiune, potrivit datelor specifice din bonurile de eliberare 

aprobate; 

- prezintă la contabilitate, la timp, documentele pe baza cărora s-au efectuat intrări sau ieşiri 

de bunuri; 

- aranjează bunurile din gestiune pe rafturi cu etichete şi menţine curăţenia în magazie; 

- la sfârşitul fiecărei luni confruntă poziţiile din fişele de magazie cu cele existente în balanţa 

stocurilor din contabilitate şi solicită contabilului de gestiune semnarea fişei pentru verificare; 



- semnalează conducerii unităţii plusurile constatate în gestiune; 

- pentru bunurile aflate în folosinţă şi care se restituie la magazie, va completa „bon de 

transfer „în magazie””; 

- îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 22/1969 - Legea gestionarului. 

 

e) bucătar (COD COR 512001) - atribuţii principale: 

- răspunde de pregătirea hranei pentru beneficiari la cele 3 mese principale care se servesc în 

fiecare zi (dimineaţă, prânz şi seară), cu respectarea orelor de servire; 

- răspunde de alimentele primite de la magazie conform listei de alimente din ziua respectivă; 

- răspunde de igiena blocului alimentar şi a sălilor de zarzavat, cât şi de menţinerea în stare 

bună a mobilierului, inventarului şi instalaţiilor sanitare şi aparatelor electrocasnice din 

dotare, acestea fiind păstrate în dulapuri speciale fără accesul beneficiarilor; 

- păstrează inventarul materialelor de curăţenie şi răspunde de folosirea lui raţională; 

- verifică graficele de temperatură de pe frigidere împreună cu asistentul medical; 

- păstrează probele alimentare 48 de ore la frigider; 

- este obligat să poarte echipamentul de protecţie; 

- asigură respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie; 

- respectă numărul şi gramajul porţiilor conform prezenței din ziua respectivă şi a listei de 

alimente; 

- răspunde de corectitudinea raţiei conform listei de alimente, organizează distribuirea hranei 

la ghişeu; 

- răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea mâncărurilor, verificând termenele de 

valabilitate ale produselor; 

- spală şi dezinfectează zilnic uşile, spălătoarele, faianţa, vesela cu soluţie dezinfectantă; 

- se informează zilnic de prezenţa şi numărul beneficiarilor, cât şi de numărul beneficiarilor 

învoiţi; 

- întocmeşte, împreună cu magazinerul şi asistentul medical, meniul zilnic la indicaţiile 

medicului; 

- afişează meniul zilnic; 

- are obligaţia să efectueze anual controlul stării de sănătate fizică şi psihică şi analizele de 

laborator periodice conforme recomandării medicului de medicina muncii; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice postului. 

 

f) muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001) - atribuţii: 

- preia de la magazie alimentele în cantităţile şi calitatea corespunzătoare; 

- respectă circuitul alimentelor în blocul alimentar; 

- păstrează alimentele în mod corespunzător în frigidere şi camera de tranzit; 

- răspunde de cantităţile de alimente ce intră în procesul de preparare a hranei şi de modul de 

procesare al acestora astfel încât produsul finit să aibă gust şi miros plăcut; 

- răspunde de porţionarea alimentelor conform datelor din listele de alimente; 

- răspunde de păstrarea corespunzătoare a probelor alimentare; 

- răspunde de distribuirea hranei pe secţii; 

- răspunde de respectarea condiţiilor de igienă din blocul alimentar; 

- răspunde de păstrarea materialelor de curăţenie repartizate pe blocul alimentar; 

- efectuează controlul medical periodic şi aplică măsurile igienico-sanitare care se impun; 

- se asigură că circuitul deşeurilor şi al reziduurilor este respectat în totalitate conform 

reglementărilor interne; 

- nu permite intrarea persoanelor străine în bucătărie; 

- cunoaște şi respectă normele de igienă, PSI şi SSM specifice locului de muncă; 



- respectă procedurile interne legate de utilizarea și păstrarea în bună funcţionare a 

echipamentului din dotarea blocului alimentar; 

- poartă obligatoriu echipamentul de lucru şi ecusonul cu numele, funcţia şi locul de muncă; 

- informează imediat persoanele responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea 

echipamentului cu care îşi desfășoară activitatea; 

- se preocupă de menţinerea unor standarde înalte de igienă şi calitate a meniurilor preparate, 

precum şi de respectarea normelor de consum stabilite pentru materialele de întreţinere şi 

curăţenie. 

 

g) muncitor calificat instalator (COD COR 712609)  - atribuții: 

- verifică şi remediază toate deficienţele apărute la instalaţiile sanitare, centrale termice, 

instalaţiile de apă-hidranţi existente în dotarea unităţii; 

- semnalează defecţiunile conducerii unităţii; 

- la executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, are obligaţia de a cunoaşte normele de 

protecţia muncii, de a purta echipamentul de lucru şi protecţie, cât şi de a folosi sculele 

necesare corespunzătoare executării lucrărilor încredinţate; 

- are interdicţia de a executa lucrări care depăşesc profesional cunoștinţele sale pentru a 

preîntâmpina eventualele accidente tehnice; 

- pentru executarea lucrărilor solicită, pe bază de referat de necesitate, toate materialele sau 

alte obiecte de inventar necesare executării în depline condiţii de securitate a lucrărilor 

încredinţate; 

- nu permite beneficiarilor să intervină la instalaţii, să repare eventualele defecţiuni ale 

acestora şi/sau să fie folosiţi ca ajutoare la lucrările care sunt în atribuţiile sale de serviciu; 

- verifică, întreţine şi remediază în caz de defecţiune instalaţiile termice, sanitare, centrale 

termice, instalaţiile de apă-hidranţi, verifică starea de funcţionare a acestora zilnic şi la 

nevoie, instruieşte persoanele care le folosesc zilnic, răspunde de bunul mers al acestora; 

- semnalează defecţiunile pe care nu le poate repara singur şi solicită intervenţia 

specialiştilor; 

- asigură asistenţa tehnică la recepţionarea instalaţiilor şi a tuturor utilajelor de lucru şi 

întreţine curăţenia la locul de muncă; 

- ţine evidenţa zilnică în raport a defecţiunilor constatate şi a lucrărilor efectuate; 

- înștiințează de îndată şefului ierarhic superior de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi 

sau lipsuri în activitatea proprie locului de muncă, propunând măsuri concrete pentru 

prevenirea sau remedierea unor asemenea situaţii. 

 

h) muncitor calificat electrician (COD COR 741307) - atribuţii: 

- verifică instalaţia electrică din cadrul instituţiei şi funcţionarea acesteia în condiţii optime; 

- verifică şi remediază toate deficienţele care pot crea posibilităţi de incendiu sau 

electrocutări, atât pentru instalaţia electrică, cât şi pentru întreaga aparatură electrică din 

dotare; 

- se interzice executarea acelor lucrări care îi depăşesc profesional cunoștinţele, pentru a 

preîntâmpina eventualele accidente umane sau tehnice; 

- execută lucrările în depline condiţii de securitate; 

- nu permite beneficiarilor să umble sau să utilizeze în nici un scop energia electrică, să 

racordeze receptori electrici la sursele de curent, să repare aceştia eventualele defecţiuni în 

instalaţia electrică sau să fie folosiţi ca ajutoare la lucrările electrice; 

- verifică, întreţine şi remediază următoarele instalaţii şi utilaje electrice: 

* instalaţia electrică la maşina de spălat rufe, 

* instalaţia electrică la uscătorul de rufe, 

* instalația electrică a lăzilor frigorifice, 



* reparaţia maşinilor de călcat rufe. 

- răspunde de funcţionarea întregului sistem electric din unitate; 

- în timpul execuţiei lucrărilor la instalaţia electrică va purta echipament de protecţie; 

- în cazul intervenţiei asupra oricărui utilaj electric, se va întrerupe alimentarea acestuia cu 

energie electrică. 

 

i) șofer (COD COR 832201) - atribuţii: 

- răspunde de inventarul autovehiculului; 

- completează zilnic foaia de parcurs; 

- cunoaşte manualul autovehiculului; 

- aduce la cunostinţă conducerii necesarul pentru întreţinerea autovehiculului; 

- întreţine curăţenia autovehiculelor; 

- participă la activităţi în afara programului atunci când este nevoie la solicitarea conducerii; 

- răspunde de viaţa şi securitatea beneficiarilor şi celorlalte persoane transportate; 

- verifică buna stare a autovehiculului în fiecare zi şi ori de câte ori este nevoie şi anunţă prin 

referat conducerea asupra defecţiunilor; 

- face referate la timp pentru schimburile de ulei, schimbarea bateriei, dotarea şi schimbarea 

cauciucurilor pentru iarnă sau vară; 

- este obligat să verifice dotarea autovehiculului în fiecare zi cu trusa de urgenţă, trusa de 

reparaţii, dotările cerute de lege; în situaţia în care acestea lipsesc, sunt descompletate sau au 

expirat întocmeşte imediat referat către conducerea unităţii; 

- înainte de plecarea în cursă se prezintă la garaj în stare bună de sănătate, odihnit, pregătit 

pentru efectuarea transportului; 

- are obligaţia ca pe toată durata efectuării transportului să asigure existenţa la bordul 

autovehiculului a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuată şi de 

prevederile legale în vigoare, respectiv: 

* acte personale (permis auto, atestat șofer); 

* acte pentru autovehicul (certificate înmatriculare, talon, inspecţie tehnică, asigurare auto-

carte verde şi asigurare, foi parcurs). 

- comunică imediat telefonic superiorului din unitate orice eveniment de circulaţie în care 

este implicat el sau autovehiculul; 

- la sosirea din cursă, în termen de 24 de ore, predă responsabilului cu evidenţa foilor de 

parcurs toate documentele cursei primite la plecare şi cele dobândite pe parcurs în vederea 

justificării activităţii sale şi a autovehiculului pe toată durata cursei; 

- are obligaţia de a semnaliza la sosirea din cursă orice defecţiune sesizată sau orice 

funcţionare anormală a vreunui echipament; 

- permanent ia măsurile necesare efectuării în condiţii optime a transportului în funcţie de 

condiţiile atmosferice; 

- confirmă prin semnătură pe foaia de parcurs că autovehiculul corespunde din punct de 

vedere tehnic şi completează toate rubricile prevăzute în aceasta; 

- parchează autovehiculul numai în locuri special amenajate, păzite, care să asigure 

securitatea autovehiculului; 

- în cazul accidentelor produse din culpa soferului, acesta va suporta integral sumele care nu 

se recuperează de la asigurări; 

- imediat după terminarea cursei, asigură gararea corespunzătoare a mijlocului de transport; 

- primeşte şi alte sarcini şi dispoziţii din partea conducerii unităţii pe care le realizează 

întocmai şi la timp, având obligaţia să informeze despre îndeplinirea/neîndeplinirea acestora 

sau să solicite motivat amânarea termenelor pentru executarea acestora; 

- în cazul suspendării permisului de conducere şoferul va anunţa conducerea centrului şi va 

ramâne în concediu fără plată; 



- are obligaţia de a întocmi referat cu 30 zile înainte pentru a efectua revizia tehnică 

obligatorie; 

- are obligaţia de a respecta traseul din foaia de parcurs. 

 

j) spălătoreasă (COD COR 912103) - atribuţii: 

- primeşte în fiecare dimineaţă, la prima oră, inventarul lenjeriilor murdare, pe care îl trece 

prin toate operaţiunile necesare (prespălare, dezinfectare, spălare, clătire), cunoaşte şi 

respectă circuitul funcţional; 

- păstrează inventarul materialelor de curăţenie şi răspunde de folosirea lor raţională; 

- primirea lenjeriilor se face pe bază de semnatură şi răspunde de integritatea lor numerică; 

- selectează lenjeria şi o repartizează pentru reparat la atelierul lenjer pe bază de proces 

verbal; 

- asigurarea întreţinerii curăţeniei şi igienei în spălătorie zilnic, prin spălarea şi dezinfectarea 

maşinilor de spălat, pereţilor, grupurilor sanitare etc.; 

- folosirea conform normelor recomandate de DSP a materialelor necesare desfăşurării 

activităţii; 

- îndeplinirea a orice alte atribuţii dispuse de către conducerea unităţii; 

- anunţarea a orice deteriorare sau nefuncţionare a obiectelor de inventar, survenite în timpul 

programului sau constatate la intrarea în tură; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice locului de muncă. 

 

k) muncitor calificat lenjer (COD COR 753102) - atribuţii: 

- asigură corespunzător serviciile de dezinfecţie şi spălare a lenjeriei, cazarmamentului, 

echipamentului, îmbracămintea personală a beneficiarilor, echipament lucru, covoare, 

mochete, perdele etc.; 

- asigură corespunzător serviciile de cusut, călcat, monogramat, transformat, recuperat atât 

pentru obiectele din inventarul unităţii, cât şi pentru cele personale ale asistaţilor; 

- îşi însuşeşte şi respectă instrucţiunile de folosire ale utilajelor din spălătorie; 

- răspunde de exploatarea corectă a utilajelor din spălătorie, maşini de spălat, maşini de cusut, 

maşini de călcat, storcătoare, uscătoare şi de folosirea judicioasă a substanţelor de spălare; 

- răspunde de materialele de curăţenie predate pe bază de bon de consum către spălătorie; 

- consemnează în registru numărul de cicluri de lucru ale maşinilor de spălat şi cantitatea de 

inventar moale spălată pe fiecare ciclu de lucru al maşinilor; 

- asigură curăţenia şi dezinfecţia spălătoriei şi a utilajelor; 

- răspunde de ordinea şi curăţenia în spaţiul unde se usucă rufele; 

- răspunde şi asigură integritatea bunurilor pe care le spală, să nu le degradeze prin operaţiuni 

neglijente; 

- predă inventarul moale în termen şi în cantităţile preluate; 

- efectuează controlul medical periodic şi aplică măsurile igienico-sanitare care se impun în 

spălătorie: 

* respectă circuitul rufelor curate/murdare; 

* respectă normele legale privind depozitarea rufelor curate/murdare. 

 

l) îngrijitor (COD COR 515301) - atribuţii: 

- transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în locuri special amenajate, în condiţii 

corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipient, curăță şi dezinfectează 

pubelele în care se transportă sau se păstrează gunoiul; 

- pregăteşte ori de câte ori este necesar, la indicaţia asistentului medical, saloanele pentru 

dezinfecţie; 

- efectuează aerisire periodică a încăperilor; 



- curăţă şi dezinfectează WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste scopuri şi 

locuri; 

- asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 

- respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.); 

- însoţeşte beneficiarul la investigaţii, consulturi etc.; 

- asigură izolarea persoanei decedate de restul beneficiarilor; 

- după declararea decesului, îndepărtează lenjeria decedatului, dezinfectează spațiul în care a 

survenit decesul, prin respectarea normelor igienico-sanitare; 

- își desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului 

medical; 

- cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire; 

- dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara unității, va avea grijă ca măcar una 

dintre infirmiere/îngrijitoare să rămână în unitate pentru activitățile specifice. 

 

m) muncitor calificat lăcătuș (COD COR 721410) - atribuţii: 

- realizează lucrări de întreţinere şi reparaţii în vederea menţinerii instalaţiilor şi utilajelor la 

parametrii optimi de funcţionare; 

- realizează lucrări de remediere a defecţiunilor de la instalaţii şi utilaje astfel încât activitatea 

instituţiei să se desfăşoare în condiţii normale; 

- verifică, întreţine şi remediază în caz de defecţiune instalaţiile şi utilajele din încăperi 

auxiliare, bucătarie, spălătorie, saloane etc.; 

- efectuează reparaţii la confecţiile metalice; 

- face mici reparaţii de remediere aferente clădirilor; 

- răspunde de asigurarea asistenţei tehnice la recepţionarea aparatelor, instalaţiilor şi 

utilajelor; 

- întocmeşte necesarul de materiale de întreţinere; 

- raportează orice defecţiune aparută la instalaţiile din dotarea unităţii; 

- foloseşte în mod raţional şi răspunde de materialele şi uneltele primite; 

- întreţine şi repară mobilierul din unitate, de uz casnic, tâmplăria; 

- verifică, întreţine şi remediază, după caz, instalaţiile de caldură, apă, gaze, canalizare; 

- respectă normele de exploatare a centralelor termice; 

- respectă instrucţiunile de folosire a instalaţiei de gaz metan afişate la locul de muncă. 

 

n) muncitor necalificat (COD COR 941201) - atribuţii: 

- efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, şi răspunde de igiena spaţiului 

repartizat de administrator; 

- asigură curăţenia spaţiului din perimetrul interior şi exterior; 

- primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei; 

- evacuează zilnic reziduurile şi răspunde de depozitarea lor corectă la platforma special 

amenajată; 

- efectuează culesul fructelor din livada unităţii; 

- curăță şi întreţine livada unităţii; 

- efectuează întreținerea spaţiilor verzi; 

- efectuează orice alte munci necalificate dispuse de administratorul unităţii. 

 

o) muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201) - atribuții: 

- respectă regulile de igienă în folosirea alimentelor și răspunde împreună cu bucătarul de 

calitatea alimentelor primite sau de lipsurile constatate; 

- asigură igiena zilnic în toate încăperile din blocul alimentar, dezinfectează mesele de lucru, 

sertarele, pavimentele etc.; răspunde de inventarul din dotare; 



- casează imediat obiectele deteriorate din cadrul bucătăriei (vesela ciobită, oale, crătiți 

necorespunzătoare etc.); 

- asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate; 

- asigură securitatea în timpul programului și la ieșirea din program (oprirea gazelor, a 

plitelor electrice, a apei etc.). 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 13 

Finanţarea centrului 

 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

b) bugetul local al judeţului; 

c) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 

din străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA     ANEXA NR. 3.4 

la Hotărârea nr. …….. 

din………………… 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

AL CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP CĂLINEŞTI 

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” 

Călinești, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării funcţionării 

serviciului social cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 

persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condiţiile de 

încetare/sistare a serviciilor etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori, colaboratori, voluntari. 

 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 

Adulte cu Handicap” Călinești, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înființat și administrat de 

furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deține Licența de funcționare seria 

LF nr. 0008072, eliberată în data de 03.03.2017, C.I.F. 24930540, cu sediul în comuna Florești, sat 

Cătina, nr. 153, județul Prahova. 

 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Scopul serviciului social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Persoane Adulte cu Handicap” Călinești este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi pentru 

care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate, care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate, următoarele servicii: de cazare, alimentaţie, îngrijire personală, 

asistenţă pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcţională, informare, evaluare, socializare, activităţi 

culturale, integrare/reintegrare socială, terapii de recuperare psihică/fizică, terapii ocupaţionale în 

vederea aplicării politicilor și strategiilor de asistență specială a persoanelor cu dizabilități pentru 

creșterea șanselor recuperării și/sau integrării acestora în familie ori comunitate și de a acorda sprijin 

și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea acestora. 
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ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 

Adulte cu Handicap” Călinești funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale 

cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte 

normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 82/2019 al Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi - Standarde minime de 

calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi - Anexa 1. 

(3) Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 

Adulte cu Handicap” Călinești este înfiinţat prin Hotărârea nr. 158/18.12.2008 a Consiliului 

Judeţean Prahova şi funcţionează în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova. 

 

 

ART. 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciilor sociale 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 

Adulte cu Handicap” Călinești este organizat şi funcţionează cu respectarea principiilor generale 

care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la 

baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale 

ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi 

în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Călinești 
sunt următoarele:  

a). respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b). protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 

şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c). asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d). deschiderea către comunitate; 

e). asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f). asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g). ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 

caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h). facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i). promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j). asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k). preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l). încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
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m). asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n). asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o). primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 

de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 

confrunta la un moment dat; 

p). colaborarea serviciului social cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Călinești sunt persoane adulte cu 

dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 

valabilitate.  

(2) Condiţiile de acces/admitere în „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

pentru Persoane Adulte cu Handicap” Călinești sunt următoarele:  

a). realizarea admiterii beneficiarilor se face în condiţiile legii şi numai dacă se pot acorda serviciile 

minim necesare pentru a răspunde nevoilor persoanelor beneficiare;  

b). admiterea se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii; contractul de furnizare 

servicii se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al 

acestuia; formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul 

acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice; 

c). admiterea/accesul unui beneficiar se realizează în baza următoarelor criterii medicale şi sociale:  

- să fie persoană cu vârsta peste 18 ani care deţine certificat de încadrare în grad de handicap; 

- să nu necesite personal medical calificat în stabilirea, aplicarea şi monitorizarea programelor 

terapeutice individualizate (îngrijiri paleative sau afecţiuni care necesită asistenţă permanentă din 

partea personalului medical de specialitate); 

- să necesite îngrijire, supraveghere, asistare şi recuperare care nu se pot realiza la domiciliu; 

- să aibă domiciliul pe raza judeţului Prahova; 

- să nu se poată gospodări singur, fiind dependent de serviciile sociale de bază; 

- nu are întreţinători legali sau aceştia nu pot să-i asigure protecţia şi îngrijirea necesară datorită stării 

de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie; 

- nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea unui trai decent în 

comunitate;  

- este o persoană care are dificultăţi pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice; 

- să aibă desemnat un reprezentant legal, în condiţiile legii, în cazul în care este o persoană fără 

discernământ asupra faptelor şi acţiunilor sale; 

d). actele necesare admiterii unui beneficiar sunt: 

- cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

- decizia/dispoziţia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de furnizorul de servicii 

sociale/directorul serviciului social; 

- copie de pe actul de identitate, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale beneficiarului; 

- copie de pe actul de identitate, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale reprezentantului 

legal; 

- acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţe de 

venit eliberate de organele financiare teritoriale pentru beneficiar şi reprezentantul său legal;  

- copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în 

favoarea sau în obligaţia beneficiarului, dacă este cazul; 

- copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 

- adeverinţă de venit; 

- documente doveditoare a situaţiei locative; 
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- ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

- anchetă socială privind situaţia beneficiarului; 

- investigaţii paraclinice; 

- dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau 

reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi 

îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

- contractul de furnizare/acordare servicii sociale semnat de părţi;  

e). beneficiarul sau reprezentantul legal al beneficiarului, stabilit în condiţiile legii, are obligaţia de a 

achita lunar contribuţia de întreţinere, în funcţie de venitul personal; stabilirea contribuţiei de 

întreţinere se realizează în condiţiile legii, cu încheierea angajamentului de plată semnat de beneficiar 

sau reprezentantul legal al acestuia; 

f). admiterea/internarea persoanelor beneficiare în centru se face în limita locurilor disponibile şi a 

resurselor financiare aprobate/alocate de furnizorul de servicii sociale; 

g). înaintea admiterii în centru persoanele obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere a 

beneficiarului semnează un angajament de plată, care constituie titlu executoriu, în condiţiile legii.   

(3) Condiţiile de încetare/sistare a serviciilor către beneficiarii „Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Călinești  sunt următoarele: 

a). încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte condiţii cunoscute şi 

acceptate de aceştia; 

b). beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc servicii în centru pe perioada prevăzută în contractul de 

furnizare servicii, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura 

de ieşire sau în contractul de furnizare servicii; 

c). principalele situaţii în care se sistează serviciile pe o anumită perioadă de timp (perioadă 

determinată) sunt următoarele: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, 

pentru o perioadă de maxim 15 zile; 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei 

sociale realizată de personal din cadrul centrului; 

- în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile; 

- în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea 

licenţei de funcţionare a centrului etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi                

serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de 

soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă 

determinată etc.). 

d). principalele situaţii în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum şi 

modalităţile de intervenţie sunt următoarele: 

- la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se 

solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); dacă este de acord, beneficiarul 

va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării 

serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, FSS va notifica 

serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

- la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul scris al 

acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea 

beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul notifică, telefonic şi în 

scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre 

prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite; 

- transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă a 

beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din centru se 

verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta; 

- la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile 
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corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se 

estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe a cărui rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de 

soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă 

determinată etc.); 

- la expirarea termenului prevăzut în contract; 

- în caz de deces al beneficiarului; 

- în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive imputabile 

acestuia. Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în această situaţie se realizează de 

conducătorul centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului 

sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul centrului/furnizorului, 

managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului, un reprezentant al DGASPC Prahova 

şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea 

licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii FSS va asigura, în condiţii de siguranţă, transferul 

beneficiarilor în servicii sociale similare. 

e). situaţiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă determinată şi nedeterminată, precum 

şi modalităţile de intervenţie se înscriu în procedura de încetare/sistare a serviciilor. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Călinești 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 datelor personale, informaţiilor furnizate şi 

primite; 

d). să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii și să li se asigure 

continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de 

dificultate; 

e). să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f). să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g). să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h). să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi; 

i). să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile 

de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

j). să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

k). să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; 

l). să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Călinești au următoarele obligaţii: 

a). să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică;  

b). să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c). să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d). să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e). să respecte prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare. 
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ART. 7  

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Călinești sunt următoarele: 

a). de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată; 

3. îngrijire personală și asistență; 

4. asistenţă pentru sănătate; 

5. abilitare și recuperare/reabilitare funcţională; 

6. integrare/reintegrare socială;  

7. socializare şi activităţi culturale; 

8. cazare;  

9. alimentaţie; 

10. reabilitare şi adaptare a ambientului; 

11. evaluare/reevaluare nevoi individuale şi situaţie personală; 

12. informare și asistență socială; 

13. consiliere psihologică; 

14. deprinderi de viață independență (educație/pregătire pentru muncă, asistență și suport pentru 

luarea unei decizii, integrare și participare socială și civică, menținerea și dezvoltarea aptitudinilor 

cognitive, menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare, de mobilitate, de 

autoîngrijire, de îngrijire a propriei sănătăți, de autogospodărire, de interacțiune). 

b). de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. punerea la dispoziţia publicului a materialelor informative privind activităţile derulate şi serviciile 

oferite; 

2. facilitarea accesului potenţialilor beneficiari şi/sau reprezentanţilor legali, reprezentanţilor 

convenţionali, membrilor de familie ai potenţialilor beneficiari, anterior admiterii beneficiarilor, 

pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program 

de vizită; 

3. elaborarea şi utilizarea Ghidului beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, 

după caz, a reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali, a familiilor acestora, cu privire la 

serviciile şi facilităţile oferite; 

4. realizarea unor sesiuni de informare a beneficiarilor/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor 

convenţionali asupra activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror 

aspecte considerate utile; 

5. elaborarea şi mediatizarea raportului anual de activitate. 

c). de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 

potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea şi aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali ai acestora asupra 

drepturilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor; 

3. instruirea personalului angajat asupra obligativităţii respectării şi cunoaşterii drepturilor 

beneficiarilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor; 

4. elaborarea şi aplicarea Codului de etică; 

5. instruirea personalului angajat asupra obligativităţii respectării, cunoaşterii şi aplicării Codului de 

etică; 

6. instruirea personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu 

beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora; 
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7. protejarea beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării şi tratamentului degradant 

sau inuman prin luarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, 

neglijent, degradant asupra beneficiarilor; 

8. încurajarea beneficiarilor şi facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile primite; 

9. realizarea unor activităţi de informare, consiliere, educaţie extracurriculară şi terapii ocupaţionale 

cu beneficiarii, activităţi care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei, a 

valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni, pregătire pentru 

viaţa independentă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi 

diverse dispozitive asistive; 

d). de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul 

serviciului social; 

4. încurajarea beneficiarilor şi personalului şi asigurarea condiţiilor de implicare activă a acestora în 

elaborarea Planului de dezvoltare al serviciului social care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi 

creşterea calităţii vieţii beneficiarilor. 

e). de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, 

materiale şi umane; 

2. organizarea şi conducerea contabilităţii financiare a centrului; 

3. elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în concordanţă cu scopul centrului; 

4. gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul centrului;      

5. asigurarea unei structuri de personal care să asigure activităţile şi serviciile acordate, în 

concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilor centrului; 

6. elaborarea şi aplicarea unui plan de instruire şi formare/pregătire profesională pentru salariaţii 

centrului; 

7. iniţierea, aplicarea şi dezvoltarea de către conducerea centrului a unor controale privind 

supravegherea activităţilor desfăşurate în centru. 

 

 

ART. 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 

Adulte cu Handicap” Călinești funcţionează cu un număr de 120 funcţii/posturi (total personal 

aprobat), conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova din care: 

a) personal de conducere: director (111207) şi contabil-şef (121120); 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: psiholog 

(263401), asistent social (263501), asistent balneofizioterapie (325502), asistent medical 

(325901/222101), asistent medical de farmacie (321301), medic (221101), instructor de ergoterapie 

(223003), infirmier (532103), masor (325501); 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: inspector de 

specialitate (242203), administrator (515104), magaziner (432102), şofer (832201), îngrijitor 

(515301), muncitor calificat bucătărie (512001), muncitor necalificat bucătărie (941201), muncitor 

calificat instalator (712609), muncitor calificat electrician (741307), muncitor calificat zidar 

(711203), muncitor calificat tâmplar (752201), muncitor calificat întreţinere(721410), muncitor 

calificat mecanic (721410), muncitor calificat croitorie (753101), paznic (962907), portar (962907), 

muncitor necalificat (941201). 

d) voluntari, cu respectarea legislației în domeniul voluntariatului. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din numărul total de posturi al centrului. 

(3) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1. 
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ART. 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere al serviciului social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Călinești este format din: 

a). director (111207); 

b). contabil-şef (121120). 

 

(2) Atribuţiile generale ale personalului de conducere sunt: 

 

a). Director (COD COR 111207): 

1. Menţine comunicarea şi colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu serviciul 

public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii 

publice locale şi centrale, în folosul beneficiarilor; 

2. Elaborează proceduri operaționale prevăzute Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi; 

3. Elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

4. Încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al 

acestuia; 

5. Încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata 

contribuţiei; 

6. Asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 

7. Explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la 

suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de 

furnizare servicii, iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoştinţă; tabelul cu 

numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoştinţă constituie anexă la procedură; 

8. Suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 

4, pct. 5 din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

9. Încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 

4, pct. 6 din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

10. Elaborează şi aplică Codul de etică; 

11. Înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz toate 

situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi 

acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor 

abilitate; 

12. Arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună 

cu soluţiile de rezolvare; 

13. Înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau 

degradante toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează pentru 

rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor abilitate; 

14. Arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau 

degradare împreună cu soluţiile de rezolvare; 

15. Arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare; 

16. Asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor Comisiei de Monitorizare; 

17. Elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde 

numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate 
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și  nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la 

risc aprobate de conducerea entității publice; 

18. Elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

19. Elaborează propunerile de limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

20. Elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

21. Întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Momnitorizare; 

22. Întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

23. Elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire 

la etapele SCIM; 

24. Analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare; 

25. Elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

26. Stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

27. Elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

28. Transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de 

Monitorizare. 

 

b). Contabil-șef (COD COR 121120): 

1. Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli bugetare pe baza unei fundamentări bine realizate, 

urmărind încadrarea în creditele aprobate, la termenele şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în 

vigoare; 

2. Urmăreşte executarea integrală a bugetului în scopul unei judicioase utilizări a creditelor alocate şi 

informează conducerea pentru luarea de măsuri operative în scopul realizării sarcinilor de serviciu; 

3. Organizează şi conduce contabilitatea unităţii; asigură controlul operaţiunilor patrimoniale şi al 

procedeelor de prelucrare utilizate; asigură exactitatea datelor contabile furnizate, înregistrarea 

cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia 

patrimonială şi rezultatele obţinute pentru necesităţile unităţii, cât şi în relaţiile cu D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

4. Organizează evidenţa operativă şi contabilă a unităţii, asigurând oglindirea exactă a valorilor 

materiale, a cheltuielilor, a veniturilor şi mişcărilor patrimoniale; organizează gestionarea bunurilor 

materiale din instituţie, încasarea contribuţiilor datorate de beneficiarii unităţii sau aparţinătorii legali 

ai acestora, cu asumarea responsabilităţii; 

5. Organizează şi exercită controlul financiar intern conform legislaţiei în vigoare, urmărind 

legalitatea şi economicitatea folosirii şi angajării fondurilor; 

6. Asigură resursele financiare necesare funcţionării în bune condiţii a instituţiei; 

7. Primeşte şi execută formele de poprire şi sprijină realizarea titlurilor executorii contractelor 

încheiate de salariaţi şi efectuează reţinerile respective în statele de salarii; 

8. Întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturile bancare, 

pentru urmărirea debitelor de orice fel şi pentru achitarea creditelor; 

9. Organizează evidenţa contractelor de achiziţii publice încheiate de unitate şi urmăreşte executarea 

lor; 

10. Organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, urmăreşte şi controlează periodic 

personalul unităţii care gestionează bunuri; 

11. Urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind retribuirea personalului 

unităţii; 

12. Verifică întocmirea documentelor contabile privind plata retribuţiilor; 

13. Clasează şi păstrează toate actele contabile, fişele, balanţele de venificare, situaţiile financiare; 
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14. Verifică propunerile de reformă prezentate de administrator, aprobă casarea bunurilor aflate în 

administrarea operativă a unităţii pe care le supune spre aprobare directorului; 

15. Vizează şi verifică documentele privind hrănirea beneficiarilor unităţii; 

16. Examinează şi face propuneri în legătură cu cheltuirea raţională a alocaţiei de hrană, verifică 

periodic evidenţa meselor servite beneficiarilor unităţii; 

17. Se îngrijeşte de păstrarea documentelor privind legislaţia care reglementează activitatea contabilă 

şi cea a unităţilor de asistenţă socială; 

18. Îndeplineşte orice alte sarcini date prin acte normative cu caracter financiar contabil; 

19. Organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale conform O.M.F. 1792/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

20. Vizează şi verifică bonurile de consum pentru materiale curăţenie, materiale sanitare, materiale 

întreţinere, materiale didactice, furnituri birou, BCF, materiale dezinfectante, obiecte de inventar, alte 

materiale; 

21. Vizează şi verifică bonurile de transfer materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe către alte 

instituţii; 

22. Întocmeşte şi verifică balanţele sintetice de verificare şi contul de execuţie; 

23. Aprobă şi verifică referatele de achiziţie întocmite de administrator; 

24. Vizează şi verifică condicile de prescripţie medicamente; 

25. Aprobă şi verifică referatele de eliberare din magazie; 

26. Vizează şi răspunde de întocmirea următoarelor documente financiar-contabile: registru jurnal, 

registru inventar, registru Cartea Mare, fişe bugetare, fişe valori materiale, fişe furnizori, fişe cont 

analitice şi sintetice, balanţe de verificare analitice şi sintetice, registru control financiar preventiv 

propriu, note contabile, centralizatoare lunare, documente primare justificative, state de salarii, 

registrul mijloacelor fixe, fişe obiecte de inventar în folosinţă, state de funcţii, state de personal, 

pontaje lunare, ordine plată sau alte documente financiar-contabile, conform legislaţiei în vigoare; 

27. Răspunde de organizarea gestiunilor unităţii pe grupe de cont şi surse de finanţare. Conduce 

contabilitatea de gestiune a unităţii; 

28. Verifică periodic stocurile din magaziile unităţii, a bunurilor aflate pe teren (în folosinţă); 

29. Verifică periodic din punct de vedere cantitativ şi calitativ porţiile servite beneficiarilor de către 

personalul blocului alimentar al unităţii; 

30. Verifică permanent activitatea desfăşurată de magaziner, referent, inspector de specialitate, 

administrator, îngrijitor, muncitor calificat bucătărie, bucătar, paznic; 

31. Preia atribuţiile directorului în lipsa acestuia, în limita competenţei; 

32. Elaborează procedurile de lucru şi procedurile operaţionale pentru activitatea financiar-contabilă 

a unităţii; 

33. Verifică toate declaraţiile lunare întocmite de inspectorul de specialitate; 

34. Propune permanent soluţii privind eficientizarea utilizării fondurilor unităţii; 

35. Vizează şi semnează documentele (situaţii, note, referate, fundamentări, adeverinţe etc.) ce 

părăsesc instituţia; 

36. Vizează şi semnează toate documentele care stau la baza eliberării materialelor şi bunurilor din 

gestiunile instituţiei; 

37. Ţine legătura permanent cu personalul Direcţiei Economice a D.G.A.S.P.C. Prahova; 

38. Răspunde în faţa organelor de control şi a conducerii unităţii; 

39. Aduce prompt la cunoştinţa conducerii orice nereguli, abateri, neajunsuri care pot aduce 

prejudicii activităţii unităţii sau beneficiarilor; 

40. Întreţine în relaţiile cu ceilalţi salariaţi o relaţie colegială, de întrajutorare, fiind interzisă bârfa, 

calomnia, intriga, aducerea de prejudicii vieţii personale a celorlalţi salariaţi sau imaginii instituţiei; 

41. Îndeplineşte şi alte atribuţii la solicitarea directorului, în limita competenţei; 

42. Respectă disciplina muncii, măsurile de securitate şi sănătate în muncă în unitate, secretul de 

serviciu; 

43. Respectă toate prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

44. Se perfecţionează permanent pe profiluri necesare în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu, 
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conform legislaţiei în vigoare; participă la programele de instruire şi formare profesională din cadrul 

instituţiei; 

45. Nu părăseşte instituţia fără acordul scris al conducerii; 

46. Nu execută lucrări de interes personal în timpul orelor de program; 

47. Aduce, în scris, la cunoştinţa directorului cazurile în care salariaţii cu care lucrează dau dovadă de 

incapacitate, incorectitudine sau neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

48. Răspunde de toate documentele financiar-contabile pe care le întocmeşte, aprobă, semnează sau 

vizează; 

49. Respectă circuitul documentelor financiar-contabile şi procedurile de lucru din cadrul unităţii, pe 

care le semnează de luare la cunoştinţă; 

50. Întocmeşte toate documentele financiar-contabile şi alte lucrări/situaţii solicitate de D.G.A.S.P.C. 

Prahova, în condiţiile şi la termenele stabilite de aceasta; 

51. Solicită donaţii, sponsorizări la persoane fizice sau juridice în funcţie de necesităţile unităţii, cu 

aprobarea directorului. Semnează contractele de sponsorizare ale unităţii; 

52. Organizează activitatea de control financiar preventiv propriu asupra tuturor proiectelor de 

operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii; 

53. Verifică modul de exercitare controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor proiectelor de 

operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare; 

54. Verifică şi vizează toate documentele financiar-contabile din cadrul unităţii; 

55. Răspunde de toate documentele pe care le întocmeşte, semnează, verifică, vizează sau aprobă în 

cadrul unităţii; 

56. Răspunde de aplicarea la timp şi în mod corespunzător a legislaţiei privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii unităţii; 

57. Răspunde de organizarea şi planificarea activităţii financiar-contabile din cadrul unităţii; 

58. Răspunde de întocmirea, depunerea şi predarea la termen a tuturor situaţiilor/declaraţiilor 

financiar-contabile; 

59. Organizează circuitul documentelor financiar-contabile şi procedurile de lucru din cadrul unităţii; 

60. Organizează, instruieşte şi verifică activitatea personalului din subordine; 

61. Răspunde de organizarea activităţii privind achiziţiile publice la nivelul unităţii, atribuirea şi 

derularea contractelor de achiziţii publice la nivelul unităţii, cu asumarea responsabilităţii; 

62. Răspunde de toate deciziile/instrucţiunile proprii trasate personalului din subordine; 

63. Cooperează în permanenţă cu ceilalţi membrii ai personalului, oferind asistenţă ori de câte ori 

este solicitat. 

 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 

2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvent cu diplomă de licenţă al 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 personalului cu funcţii de conducere se face 

în condiţiile legii. 

 

 

ART. 10 

Consiliul Consultativ 

 

(1) Consiliul Consultativ este o structură care asigură: 

a). monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale care a solicitat şi obţinut licenţa de 

funcţionare a serviciului „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Persoane Adulte cu Handicap” Călinești, a respectării standardelor minime de calitate; 

b). respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte 

funcţionarea centrului. 
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(2) Consiliul Consultativ al „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Călinesti” este compus din reprezentant/reprezentanţi ai serviciului 

social și reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor sociale acordate în cadrul centrului, aleşi în mod 

democratic. 

(3) Consiliul Consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a). participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact 

direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, 

amenajare etc.); 

b). analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora; 

c). după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei 

persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a 

serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în 

condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 

 

 

ART. 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

 

(1) Personalul de specialitate este format din:  

a). asistent medical (generalist) (COD COR 222101/325901); 

b). asistent farmacie (COD COR 321301); 

c). asistent balenofizioterapeut (COD COR 325502); 

d). infirmier (COD COR 532103); 

e). psiholog (în specialitatea psihologie clinică) (COD COR 263401); 

f). asistent social (COD COR 263501); 

g). instructor de ergoterapie (COD COR 223003); 

h). masor (COD COR 325501); 

i). medic (COD COR 221101). 

 

(2) Atribuţiile generale ale personalului de specialitate sunt: 

a). asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament de organizare şi 

funcţionare; 

b). colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse 

etc.; 

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 de organizare şi funcţionare etc.; 

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. 

 

(3) Atribuţiile specifice personalului de specialitate sunt: 

 

a). asistent medical generalist (COD COR 222101/325901): 

1. Asistă medicul la consultarea/diagnosticarea beneficiarilor și efectuarea tehnicilor medicale, 

explorărilor diagnostice, tratamente, vaccinări și, după caz, proceduri medicale și măsuri de 

recuperare, administrare a medicamentelor, aplicare a regimului alimentar etc.; 

2. Raportează medicului observațiile privind evoluția stării de sănătate și recuperatorie a 

beneficiarilor; 

3. Semnalează medicului cazurile de îmbolnăvire intercurentă, asigurând, după caz, izolarea 

bolnavilor respectivi; 



 13 

4. Acordă, în lipsa medicului, ajutor de urgență, se îngrijește de transportul beneficiarilor la unitatea 

sanitară spitalicească, urmărește și raportează medicului asupra ajutorului acordat, precum și evoluția 

stării de sănătate a beneficiarului la unitatea în care a fost transferat; 

5. Administrează medicația beneficiarilor, conform indicațiilor medicului; 

6. Monitorizează starea de sănătate fizică și psihică a beneficiarilor centrului; 

7. Organizează și supraveghează aplicarea măsurilor igienico-sanitare antiepidemice; 

8. Organizează și controlează aplicarea măsurilor de igienă individuală a tuturor beneficiarilor; 

9. Efectuează evaluarea primară a stării de sănătate și a stării generale a beneficiarilor centrului; 

10. Realizează măsurătorile constantelor biologice (tensiune arterială, puls, ritm respirator, diureză, 

scaun etc.) și a celor fizice (greutate, înălțime etc.); 

11. Izolează beneficiarii unității suspectați sau bolnavi și informează medicul unității; 

12. Programează și însoțește beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate și, după caz, a  

măsurilor de recuperare; 

13. Răspunde de medicamentele și materialele sanitare primite; 

14. Solicită materiale sanitare sau alte bunuri necesare pentru buna desfășurare a activității; răspunde 

de primirea, înregistrarea și folosirea acestora; 

15. Aplică procedurile stipulate în codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor 

medicale periculoase, pe care le depozitează în cutii speciale și le predă firmei autorizate; 

16. Verifică condițiile de igienă individuală și starea de sănătate a următoarelor categorii de salariați 

ai centrului, la intrarea acestora în tură: infirmier, muncitor calificat/necalificat bucătărie, îngrijitor; 

17. Consemnează medicația administrată beneficiarilor unității în Fișa Medicației, Registrul evidențe 

(Condică farmacie) și în Aparatul de Urgență, conform indicațiilor medicului; 

18. Răspunde de toate documentele pe care le întocmește, semnează și vizează în cadrul unității; 

19. Întocmește și semnează raportul de tură; 

20. Respectă regulile individuale de igienă: mâini curate, echipament curat, încălțăminte adecvată și 

curată; 

21. Răspunde de organizarea activităților legate de igiena cotidiană a beneficiarilor unității 

(efectuerea băii generale sau parțiale, periaj dentar, tăiat unghii, tuns, bărbierit etc.) verificând 

permanent modul de realizare a acestora de către infirmieri; 

22. Răspunde de pregătirea beneficiarilor la plecarea din unitate (stare de igienă, vestimentație, 

scutece absorbante pentru bolnavi cu incontinență etc.); 

23. La sosirea (revenirea) beneficiarilor în centru se ocupă de preluarea acestora (triaj epidemiologic, 

parazitar), organizează distribuirea îmbrăcămintei către locul de proveniență, control al 

alimentelor/medicamentelor sau alte produse; 

24. Organizează, controlează și răspunde de activitatea infirmierilor din subordine privind asigurarea 

și întreținerea curățeniei individuale a beneficiarilor, a spațiilor de cazare, de servire a mesei și de 

petrecere a timpului liber, precum și respectarea normelor igienico-sanitare; 

25. Verifică modul de respectare și repartiție pe camere a beneficiarilor; 

26. Supraveghează servirea meselor de către beneficiarii unității, desfășurată în bune condiții (igienă, 

prezentare, distribuire, precum și respectarea întocmai a cantităților); 

27. Controlează permanent, în timpul programului de lucru, activitatea personalului din cadrul 

blocului alimentar al unității, verificând porțiile servite de acesta din punct de vedere calitativ și 

cantitativ; 

28. Verifică manipularea în condiții de igienă a alimentelor de către personalul blocului alimentar, 

recoltarea și păstrarea în condițiile legiilor sanitare a probelor de alimente; 

29. Verifică și supraveghează activitatea personalului din blocul alimentar, respectându-se cu strictețe 

normele igienico-sanitare, profesionale, deontologia și disciplina în acest sector de muncă; 

30. Controlează circuitul alimentelor, întreținerea în condiții perfecte de igienă a bucătăriei și sălii de 

mese; 

31. Asigură și controlează modul în care sunt respectate măsurile de combatere a insectelor și 

rozătoarelor în sectorul alimentar; 
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32. Participă la eliberarea alimentelor din magazia unității, respectiv la predarea alimentelor de către 

magazie către personalul blocului alimentar, verificându-se starea acestora (termene de valabilitate, 

prezentare organoleptică etc.); 

33. Răspunde împreună cu bucătarul de luarea și păstrarea probelor de alimente pentru fiecare 

preparat în parte, pentru cel puțin 72 ore; 

34. Îndeplinește, conform competențelor sale, orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieții 

beneficiarilor; 

35. Nu folosește amenințarea, bătaia, bruscarea sau folosirea de expresii indecente, jignitoare în 

relația cu beneficiarii centrului; 

36. Aduc la cunoștința conducerii unității orice abatere, neajuns, stare de fapt care împiedică buna 

desfășurare a activității în unitate; 

37. Participă la elaborarea programelor de recuperare/reabilitare a beneficiarilor unității alături de 

celelalte categorii de personal acreditate în acest sens; 

38. Anunță imediat personalul cu atribuții de pază în legătură cu orice eveniment care împiedică buna 

desfășurare a activității în cadrul unității în situații grave (agresiuni din exterior, alte situații), 

solicitând alertarea autorităților competente; în lipsa personalului de pază, realizează direct alertarea; 

39. Verifică modul de asigurare a comfortului termic al beneficiarilor; solicită reglarea nivelului 

termic al centralei termice, de către personalul calificat; verifică modul de aerisire a spațiilor unității; 

40. Are obligația să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituției; 

41. Urmărește aplicarea procedurilor din Planul Personalizat; 

42. Menține un dialog permanent cu beneficiarii centrului. 

 

b). asistent medical de farmacie (COD COR 321301): 

1. Realizează sub directa îndrumare a medicului în a cărui subordine se află, comenzile de achiziție 

de medicamente și materiale paramedicale necesare în instituție, pe bază de comandă către furnizorii 

de produse, în funcție de procentul concentrației, modul de prezentare, cu respectarea alocațiilor 

bugetare pe articol, alineat de articole și materiale sanitare; 

2. Organizează spațiul de muncă și activitățile specifice necesare distribuirii medicamentelor și 

materialelor sanitare; 

3. Asigură aprovizionarea, recepția, depozitarea și păstrarea medicamentelor și materialelor sanitare; 

4. Eliberează medicamente, materiale sanitare conform documentelor de primire (facturi fiscale) și 

documentelor de eliberare (foi condică); 

5. Verifică ca documentele de eliberare să fie completate corespunzător și să conțină parafa și 

semnătura medicului care prescrie; 

6. Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor și produselor farmaceutice și previne 

degradarea lor; 

7. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 

nosocomiale; 

8. Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotarea spațiului 

destinat farmaciei; 

9. Respectă secretul profesional și codul de etică și deontologie al asistentului medical; 

10. Se preocupă de actualizarea cunoștintelor profesionale prin studiul individual sau alte forme de 

educație medicală continuă; 

11. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat de câte ori va fi nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal; 

12. Răspunde de asigurarea condițiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplină și ținută; 

13. Răspunde de curățenia și dezinfecția spațiului, respectând Ordinul nr. 261/06.02.2007, Ordinul 

MS nr. 1226/2012 și legislația în vigoare privind depozitarea și gestionarea deșeurilor medicale; 

14. Respectă circuitul deșeurilor, cât și celelalte circuite stabilite în centru; 

15. Participă la cursuri de perfecționare profesională organizate la nivel de unitate, OAMGMAMR 

etc. asigurându-și în permanență perfecționarea cunoștiințelor profesionale. 
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c). asistent balneo-fizioterapie (COD COR 325502): 

1. Aplică tratamente specifice kinetoterapiei beneficiarilor din cadrul centrului, la recomandarea și 

îndrumarea medicului; 

2. Întocmește planul personalizat  împreună cu personalul de specialitate în funcție de nevoile și 

particularitățile fiecărui beneficiar în parte și îl reactualizează periodic; 

3. Evaluează global aparatul locomotor al beneficiarilor și identifică semnele clinice de suferință 

musculară și articulară; 

4. Aplică manevre de masaj în funcție de diagnostic, starea generală a bolnavului, regiunea de tratat; 

5. Adoptă masajul în functie de regiune, scop, starea organismului; 

6. Identificarea efectelor fiziologice locale, imediate și tardive ale fiecărei metode de masaj; 

7. Respectă indicațiile și contraindicațiile diverselor forme de masaj în funcție de regiunea 

anatomică; 

8. Aplică tehnici de bază utilizate în terapia ocupațională, a tehnicilor de readaptare la diverse 

activități, aplicarea terapiei ocupaționale în diverse afecțiuni; 

9. Are obligația să se îngrijească și să răspundă de bunurile aflate în dotarea instituției; 

10. Participă la cursuri de formare și perfecționare. 

 

d). infirmier (COD COR 532103): 

1. Secondează asistentul medical în administrarea medicaţiei prescrise, în efectuarea procedurilor 

terapeutice recomandate de către medicul specialist; 

2. Acordă sprijin în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor; 

3. Respectă programele individuale de recuperare specifice fiecărui beneficiar; 

4. Asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bunurilor din dotarea unităţii, cu asumarea 

responsabilităţii; 

5. Participă la formarea deprinderilor de igienă individuală la beneficiarii deserviţi, semnalând  

medicului şi psihologului orice modificare somatică sau comportamentală; 

6. Însoţeşte beneficiarii la aplicarea tratamentului de specialitate, a procedurilor de masaj; 

7. Pregăteşte beneficiarii pentru efectuarea programelor de ergoterapie şi de recuperare, pentru 

servirea mesei, precum şi pentru odihnă; 

8. Serveşte masa beneficiarilor, asigurând condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare, alimentează 

beneficiarii care au nevoie de ajutor, urmărind în permanenţă formarea de noi deprinderi la aceştia 

(igienă, autoservire); 

9. Organizează şi răspunde de activitatea de întreţinere a curăţeniei şi de măsurile igienico-sanitare în 

spaţiile de cazare, cele pentru servirea mesei, a cabinetului medical, a holurilor, a grupurilor sanitare 

şi a spaţiilor pentru petrecerea timpului liber etc., dispunând şi participând nemijlocit la aplicarea 

măsurilor igienico-sanitare care se impun; 

10. Participă la efectuarea controlului epidemiologic; 

11. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în unitate; 

12. Execută şi alte atribuţii din profilul postului pe care îl ocupă, atribuţii dispuse de medic şi de către 

conducerea unităţii; 

13. Preia și supraveghează zilnic efectivul de beneficiari pe sectorul în care lucrează, consemnând în 

Caietul de Raport; 

14. Răspunde de viaţa şi sănătatea beneficiarilor ce îi sunt încredinţaţi pe timpul orelor de program; 

15. Însoţeşte beneficiarii la grupurile sanitare; supraveghează modul în care aceştia îşi fac toaleta şi 

folosesc grupurile sanitare în vederea asigurării igienei corporale corespunzătoare; 

16. Efectuează baia beneficiarilor, conform graficului de baie afişat şi ori de câte ori este nevoie; 

17. Însoţeşte beneficiarii împreună cu asistenta medicală şi asistenta socială la masă unde, împreună 

cu personalul de la bucătărie, asigură buna desfăşurare a servirii mesei; participă efectiv la servirea 

mesei; 

18. Se îngrijeşte de ţinuta vestimentară a beneficiarilor, formându-le deprinderi de igienă personală, 

grijă şi respect pentru bunurile ce le au în folosinţă; propune completarea echipamentului 

beneficiarilor în funcţie de nevoile constatate; răspunde de depozitarea echipamentului şi 

cazarmamentului beneficiarilor pe locuri de folosinţă, respectând repartizarea acestora; 
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19. Răspunde de toate stricăciunile produse în timpul orelor sale de program, dacă se constată că sunt 

pricinuite din cauza nesupravegherii beneficiarilor; răspunde de integritatea dotărilor, a lenjeriei, a 

echipamentului beneficiarilor; 

20. Anunţă, la ieşirea din tură, conducătorul unității asupra apariţiei eventualelor stricăciuni, cu 

obligativitatea consemnării acestora în raport; 

22. Asigură  buna desfăşurare a vizitelor  primite de  beneficiari, având în permanenţă o atitudine 

corespunzătoare; 

23. Asigură în relaţia cu beneficiarii o atmosferă caldă, familială, prin care să le inspire acestora 

dragostea şi încrederea; 

24. Nu foloseşte bătaia, ameninţarea, bruscarea, expresii indecente, jignitoare în relaţia cu 

beneficiarii; 

25. Se perfecţionează permanent pe specificul îngrijirii persoanelor cu handicap neuropsihic, pe 

specificul însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă sau pe alte profiluri necesare în desfăşurarea 

atribuţiilor de serviciu, conform legislaţiei în vigoare; 

26. Aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice abatere, neajuns, stare de lucruri care împiedică buna 

desfăşurare a activităţii; 

27. Izolează beneficiarii suspecţi sau bolnavi şi informează medicul; 

28. Însoţeşte beneficiarii la tratamente şi analize medicale în afara unităţii, precum şi în cazurile de 

urgenţă; 

29. Participă la dezinfecţii şi acţiuni de igienizare parţiale şi generale în cadrul instituţiei; 

30. Răspunde de trierea echipamentului şi cazarmamentului beneficiarilor, separând rufele murdare 

de cele curate; 

31. Însoţeşte beneficiarii la plimbări, răspunzând de ţinuta şi efectivul beneficiarilor; 

32. Consemnează în Caietul de Raport şi aduce la cunoştinţa conducerii unităţii toate evenimentele 

deosebite petrecute în timpul programului (legate de starea beneficiarilor, dar şi de bunurile din 

dotarea centrului), pe care îl semnează la ieşirea din tură; 

33. Respectă intimitatea beneficiarilor luând toate măsurile care se impun pentru protejarea imaginii 

acestora (interzice filmarea, fotografierea neautorizată, alte situaţii); 

34. Respectă Procedurile de lucru din cadrul unităţii, pe care le semnează de luare la cunoştinţă; 

35. Consemnează în Registrul de evidență a echipamentului deteriorat cazurile în care beneficiarii 

unităţii au distrus echipamentul din dotarea unităţii; 

36. Consemnează în raportul de schimb starea beneficiarilor atunci când se întorc din familie, 

echipamentul cu care pleacă sau se întorc în/din familie, marcând hainele nou intrate; 

37. Anunţă imediat personalul de serviciu din blocul alimentar atunci când un beneficiar este luat în 

familie neanunţat, în vederea păstrării porţiei până la revenirea beneficiarului şi evitarea suspiciunilor 

legate de distribuirea hranei beneficiarilor; 

38. Urmăreşte şi răspunde de respectarea repartiţiei pe camere a beneficiarilor, cât şi de 

supravegherea acestora pe timpul nopţii, verificând permanent starea acestora în timpul somnului; 

39. Supraveghează folosirea corespunzătoare a toaletelor de către beneficiari: 

- în condiţiile folosirii toaletelor de către grupuri mai mari de beneficiari (imediat după mese) se vor 

folosi perdelele de intimizare; 

- repartizarea pe grupuri sanitare se va face separat pe sexe, fiind interzisă folosirea mixtă a acestora; 

- beneficiarii vor fi în permanenţă asistaţi, urmărindu-se folosirea corespunzătoare a instalaţiilor şi 

intervenindu-se cu promptitudine (prin atenţionare) în corectarea unor eventuale obiceiuri 

necorespunzătoare (agresiune fizică, jocuri cu caracter sexual, folosire necorespunzătoare etc.) şi 

insistându-se pe formarea deprinderilor corecte; 

- urmăreşte în permanenţă ca toţi beneficiarii să folosească în mod corespunzător materialele 

destinate igienei (hârtie, alte materiale), urmând ca după fiecare utilizare a toaletei să se efectueze 

igienizarea mâinilor cu apă caldă şi săpun; 

40. Solicită materiale igienico-sanitare necesare beneficiarilor sau orice alte bunuri necesare pentru 

desfăşurarea corespunzătoare a activităţii; răspunde de primirea şi folosirea acestora; 

41. Răspunde de materialele sanitare primite, pentru beneficiari, respectând instrucţiunile medicului 

sau asistentei medicale; 
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42. Răspunde de toate bunurile aflate în vestiarul unităţii având obligaţia de a încuia vestiarul la 

părăsirea acestuia; 

43. Se interzice distribuirea diverselor produse personale (alimente, alcool, cafea, tutun, medicamente 

etc. aduse de acasă) către beneficiari; nu distribuie către beneficiari diverse alimente/produse aduse 

de către aparţinători, fără avizul medicului unităţii; 

44. Anunţă imediat personalul cu atribuţii de pază în legătură cu orice eveniment care împiedică buna 

desfăşurare a activităţii în cadrul unităţii; în situaţii grave (agresiuni din exterior, alte situaţii) solicită 

personalului cu atribuţii de pază alertarea autorităţilor competente (conducerea unităţii, Poliţie etc.); 

în lipsa personalului cu atribuţii de pază, realizează direct alertarea; 

45. Asigură comfortul termic al beneficiarilor prin reglarea termostatelor de cameră sau prin 

solicitarea reglării nivelului centralei termice de către administrator sau paznic; 

46. Asigură aerisirea spaţiilor unităţii, cât şi comfortul olfactiv în unitate; foloseşte eficient 

materialele odorizante din dotare. 

 

e). psiholog (COD COR 263401): 

1. Cunoaște și îndrumă reinserția în viața socială și acordă atenție mediului de viață al beneficiarului; 

2. Își însușește informațiile din domeniile socio-umane, ca și de natură organizatorică; 

3. Dezvoltă abilitățile de comunicare în cadrul grupului de lucru (psiholog, medic, ergoterapeut, 

asistent social, familie) în vederea îmbunătățirii stării de sănătate fizică și psihică a subiectului; 

4. Participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea proiectului personalizat, împreună cu ceilalți 

specialiști ai echipei multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene 

clare pentru recuperarea subiectului; 

5. Promovează, prin toate acțiunile desfășurate, dezvoltarea sănătății mentale în rândul subiecților și 

ajută la progresul acestora; 

6. Evaluează, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice, starea psihică a fiecărui subiect cu 

maximă seriozitate și profesionalism; 

7. Realizează un echilibru stabil între subiect și familie, oferind servicii de consiliere subiectului și 

familiei sale; 

8. Asigură confidențialitatea datelor cu privire la subiect, respectând astfel drepturile persoanei în 

conformitate cu legea română; 

9. Colaborează cu personalul din conducere pentru buna desfășurare a activității din centru; 

10. Optimizează eficiența socială și redă dispoziția de lucru a salariaților cu care vine în contact 

(îndrumă, consiliază, formează); 

11. Colaborează și comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Prahova; 

12. Stabilește modalitățile cele mai eficiente de realizare a analizei muncii (în funcție de specificul 

postului), conform procedurii aferente; 

13. Participă la procesul de realizare a sistemelor de evaluare a performanțelor profesionale; 

14. Participă la procesul de diagnoză organizațională conform procedurii aferente. 

 

f). asistent social (COD COR 263501): 

1. Participă activ la elaborarea și aplicarea politicilor sociale în domeniu, strategiilor și planurilor de 

acțiune la nivel de centru, promovând bunăstarea beneficiarilor din centru; 

2. Promovează principiile justiției sociale, prevăzute în actele normative cu privire la asistența socială 

și serviciile sociale; 

3. Asigură egalitatea șanselor privind accesul persoanelor asistate la informații, servicii, resurse și 

participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; 

4. Respectă și promovează demnitatea individului, unicitatea și valoarea fiecărei persoane; 

5. Nu trebuie să practice, să tolereze, să faciliteze sau să colaboreze la nici o formă de discriminare 

bazată pe rasă, etnie, sex și orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, 

deficiență fizică sau psihică, situație materială și/sau orice altă preferință, caracteristică, condiție sau 

statut; 

6. Sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a își identifica și clarifica scopurile, în vederea 

alegerii celei mai bune opțiuni; 
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7. Acționează cu onestitate și responsabilitate față de beneficiari, instituții și societate, în concordanță 

cu normele deontologice ale profesiei, adoptate de comunitatea profesională prin CNASR; 

8. Trebuie să își desfășoare activitatea numai în aria de competență profesională determinată de 

calificarea și experiența profesională; 

9. Are obligația de a își îmbunătăți permanent cunoștintele și deprinderile profesionale și de a le 

aplica în practică; 

10. Face parte din echipa multidisciplinară, participând la procesul de evaluare/reevaluare și la 

întocmirea Planului Personalizat și al orarului zilnic al beneficiarului; 

11. Identifică nevoile de ordin social ale beneficiarului și a autorităților competente pentru rezolvarea 

acestora; 

12. Apără demnitatea individuală a beneficiarului, fără discriminări privind originea, rasa, religia, 

starea materială; 

13. Consiliază persoana asistată în toate situațiile de ordin social, ajutându-l să ia cele mai bune 

decizii; când beneficiarul nu este capabil sa decidă, îl va reprezenta, asumându-și întreaga 

responsabilitate; 

14. Asistentul social trebuie să respecte principiul confidențialității datelor și situațiilor legate de 

beneficiar; 

15. Este responsabil de caz în situațiile în care problemele persoanei asistate (beneficiarului) sunt 

preponderent de natură socială sau necesită numai servicii de suport; 

16. Îndeplinește sarcini ce derivă din poziția de responsabil de caz; 

17. Urmărește evoluția și efectuează reevaluarea la 6 luni și ori de câte ori apar modificări în 

comportament; 

18. Participă la întocmirea planului de recuperare individualizat care cuprinde în mod necesar 

activități de formare/dezvoltare a abilităților de autoservire, îngrijire personală în vederea creșterii 

nivelului de autonomie personală; 

19. Organizează și coordonează activități care vizează integrarea/reintegrarea socială: pregătire 

pentru viața independentă, îndrumarea activității care dețin o pondere importantă în programul zilnic; 

20. Sprijină beneficiarii să mențină relația cu familia, prietenii, prin telefon, corespondență, vizite, 

ieșiri în comunitate; 

21. Organizează și asigură un cadru privat și o ambianță intimă pentru primirea vizitatorilor de către 

beneficiari; 

22. Răspunde de condițiile de desfășurare a vizitelor în unitate (programul de vizitare, restricții, 

spațiile de primire a vizitatorilor, condițiile de supraveghere a vizitelor); 

23. În cazul în care se produc incidente grave, asistentul social informează în scris factorii direct 

interesați (familia, poliția, instituțiile de coordonare după caz); notificarea va fi transmisă în maxim 

24 ore de la producerea incidentului; 

24. Asistentul social trebuie să cunoască, după necesități, regulamentele, procedurile și regulile de 

practică ale unității; 

25. Este interzis asistentului social să ceară sau să dobândească în vreun fel bunuri materiale, bani 

sau servicii de la beneficiari în urma activităților prestate; în caz contrar, se vor aplica măsuri 

disciplinare mergând până la desfacerea contractului; 

26. Îndeplinește și alte sarcini atribuite de conducerea unității, în limitele competențelor sale; 

27. Are obligația întocmirii tuturor situațiilor statistice specifice, solicitate de Serviciul Monitorizare 

din cadrul DGASPC Prahova sau alte instituții; 

28. Asistentul social veghează la respectarea drepturilor beneficiarilor în instituție, sesizând 

conducerii unității situațiile în care drepturile beneficiarilor sunt încălcate, întocmind, la nevoie, 

referatele necesare adoptării unor asemenea măsuri. 

 

g). instructor de ergoterapie (COD COR 223003): 

1. Cunoaște și respectă legislația în vigoare referitoare la persoanele cu handicap și protecția acestora; 

2. Nu se substituie specialiștilor în recuperare; 

3. Organizează activități practice destinate beneficiarilor, în funcție de indicațiile medicului și ale 

psihologului; 
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4. Previne abuzurile contra beneficiarilor; 

5. Respectă alternarea programului de lucru al beneficiarilor cu perioadele de odihnă; 

6. Lasă beneficiarul să își aleagă activitatea pe care dorește să o execute; 

7. Se ocupă de terapia ocupațională, folosirea în scop curativ și în mod plăcut a timpului liber de 

către beneficiari; 

8. Organizează munca în ateliere, spații libere; 

9. Supraveghează permanent activitatea beneficiarilor; 

10. Păstreaza secretul profesional și își manifestă în toate împrejurările loialitatea față de instituție; 

11. Participă la toate formele de perfecționare a pregătirii profesionale, organizate în unitatea în care 

lucrează și în cadrul DGASPC Prahova; 

12. Repartizează lucrările în funcție de abilitățile fizice și psihice ale beneficiarilor; 

13. Resocializează beneficiarul prin activități practice, în funcție de capacitatea fiecăruia; 

14. Asigură o ambianță fizică, psihică și socială care poate influența calitatea muncii, cantitatea 

muncii și capacitatea funcțională a individului; 

15. Se informează permanent de îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și cunoașterea legislației în 

vigoare; 

16. Poartă echipament de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat 

ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal. 

 

h). masor (COD COR 325501): 

1. Aplică masajul medical și mișcările pasive indicate de medic, la patul beneficiarului sau în sălile 

de tratament, pentru beneficiarii din instituție; 

2. Execută orice alte sarcini de serviciu primite de la medic corespunzătoare pregătirii profesionale; 

3. Respectă întocmai prescripțiile medicale pe fișele de tratament ale beneficiarilor; 

4. Supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării masajului medical; 

5. Supraveghează și înregistrează în permanență datele despre starea beneficiarului și informează 

medicul asupra modificărilor intervenite; 

6. Informează și instruiește asistatul asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor 

terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea; 

7. Manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de bolnav; 

8. Consemnează pe fișele de tratament procedurile efectuate bolnavilor; 

9. Aplică proceduri de masaj cu toți parametrii agentului fizic, în vederea recuperării medicale, 

conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici ai fiecărei proceduri; 

10. Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează 

colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea 

acestora în vederea distrugerii; 

11. Pregătește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile; 

12. Acordă prim ajutor în situații urgente și cheamă medicul; 

13. Se informează permanent de îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și cunoașterea legislației în 

vigoare; 

14. Poartă echipament de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat 

ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal. 

 

i). medic (COD COR 221101): 

1. Urmăreşte starea de sănătate şi dezvoltarea psiho-motorie a fiecărui beneficiar prin examinări 

periodice, întocmind fişe medicale pentru fiecare beneficiar; 

2. Examinează beneficiarii după un grafic stabilit, efectuează măsurători antropometrice lunar; 

3. Analizează, împreună cu conducerea unității, cazurile de îmbolnăvire acută, epidemii,  pentru a lua 

măsuri de eliminare a cazurilor; 

4. Îşi perfecţionează continuu pregătirea pe profilul necesar în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu, 

conform legislaţiei în vigoare; participă la programele de instruire şi formare profesională din cadrul 

instituţiei; 

5. Colaborează permanent cu membrii Activităţii Evaluare Socializare în scopul recuperării şi 
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integrării beneficiarilor unităţii în societate; 

6. Controlează respectarea normelor de igienă la dormitoare, la grupurile sanitare, la blocul alimentar, 

spălătorie, uscătorie şi propune conducerii unității măsuri pentru îmbunătăţirea acestora; 

7. Întocmeşte şi parafează Fişele de prescripţii medicamente pe baza cărora se vor întocmi condicile 

de prescripţii medicamente şi se vor elibera medicamentele din gestiunea unităţii; 

8. Acordă consultaţii şi îndrumă educaţia sanitară a beneficiarilor conform tematicii aprobate; 

9. Întocmeşte planul de activitate medico-sanitară; răspunde de toate documentele pe care le 

întocmeşte, semnează, vizează şi aprobă în cadrul unităţii; 

10. Ține evidenţa controlului medico-sanitar al personalului şi asigură vaccinările profilactice ale 

acestora; 

11. În caz de boli acute sau urgenţe medicale ale beneficiarilor unităţii organizează internarea în 

seviciile medicale corespunzătoare; 

12. Asigură securitatea medicamentelor şi aparaturii, propune achiziţionarea de medicamente, 

materiale sanitare, obiecte de inventar specifice activităţii medicale; 

13. Asigură condiţiile unei bune izolări în caz de boală a beneficiarilor unităţii, informează 

conducerea unității despre toate cazurile de boală; 

14. Organizează posturile de prim ajutor şi instruieşte personalul pe specificul acordării primului 

ajutor; 

15. Informează conducerea unității asupra stării de sănătate a beneficiarilor şi propune îmbunătăţirea 

condiţiilor igienico-sanitare; respectă procedurile de lucru din cadrul unităţii, pe care le semnează de 

luare la cunoştinţă; 

16. Întocmeşte dosarul cu acte medicale al fiecărui beneficiar; 

17. Urmăreşte păstrarea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor beneficiarilor din unitate, 

dezvoltarea somatică şi psihomotorie a acestora; 

18. Întocmeşte, completează şi parafează ori de câte ori este nevoie Fişele individuale de observaţie; 

19. Selecţionează beneficiarii care urmează să fie supuşi acţiunilor de recuperare medicală, participă 

la elaborarea programelor de recuperare şi organizează aplicarea acestora în cadrul unităţii împreună 

cu administratorul; 

20. Participă în echipa multidisciplinară la elaborarea Fişei de Evaluare şi Planului Personalizat 

(Program Individual de Îngrijire, Program Individual de Recuperare, Program Individual de 

Integrare/Reintegrare Socială, Foaie de Ieşire) pentru beneficiarii unității; 

20. Prescrie medicaţia pentru beneficiarii unității în funcţie de problemele de sănătate apărute, 

răspunzând de medicaţia prescrisă; instruieşte personalul asupra modului de administrare a 

medicaţiei; verifică prin sondaj modul de administrare a medicamentelor către beneficiari. 

 

 

ART. 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire asigură activităţile 

auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii, resurse umane, contabilitate etc. şi 

este format din:  

a). inspector de specialitate - Resurse Umane, Contabilitate, Achiziții, Casierie (COD COR 242203), 

b). îngrijitor (COD COR 515301), 

c). magaziner (COD COR 432102), 

d). muncitor necalificat (COD COR 941201), 

e). muncitor calificat tâmplar (COD COR 721410), 

f). muncitor calificat electrician (COD COR 741307), 

g). muncitor calificat mecanic (COD COR 721410), 

h). muncitor calificat întreţinere (COD COR 721410), 

i). muncitor calificat zidar (COD COR 711203), 

j). şofer (COD COR 832201), 

k). muncitor calificat instalator (COD COR  721410), 
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l). muncitor calificat croitorie (COD COR 753101), 

m). muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001), 

n). muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201), 

o). paznic, portar (COD COR 962907), 

p). administrator (COD COR 515104). 

 

(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt: 

 

a). Inspector de specialitate (COD COR 242203): 

a.1). Inspector de specialitate - Resurse Umane: 

1. Verifică pontajul întregului personal conform graficului de lucru aprobat și îl introduce în 

programul de salarii; 

2. Întocmește organigrama și statul de funcții ale unității ori de câte ori intervin modificări; 

3. Întocmește statul de personal pe funcții, trepte, grade profesionale pentru salariații unității și ori de 

câte ori se modifică salariul conform H.G. și O.U.G. sau în urma întocmirii fișelor de reevaluare; 

4. Întocmește statele de plată pentru tot personalul, răspunzând de exactitatea calculelor; 

5. Ține evidența pentru CO, CM și SP, vechime; 

6. Verifică și calculează concediile medicale aduse de salariați; 

7. Ține evidența Registrului General de Evidență al Salariaților (REVISAL) și face înregistrările în 

acestea ori de câte ori intervin elemente noi (majorări de salarii, stabiliri de salarii, 

acordare/modificare gradație etc.); 

8. Întocmește raportările statistice (S1, SAN, S3, I3 etc.); 

9. Întocmește declarațiile lunare: D112, declarațiile fiscale, fișele fiscale ale salariaților; 

10. Întocmește nota contabilă pentru salarii și verifică exactitatea calculelor din toate documentele; 

11. Întocmește dispozițiile date de către directorul unității; 

12. Verifică și răspunde de fișele bugetare; 

13. Întocmeşte contractul individual de muncă şi dosarul personal pentru salariaţii nou angajaţi; 

14. Întocmește dosarele de pensionare și adeverințe pentru recalcularea sporurilor și orelor de noapte; 

15. Întocmește OP-urile și angajamentele de plată pentru salarii; 

16. Răspunde de îndosarierea cronologică și corespunzătoare a dosarelor lunare de salarii, dosarele 

personale, dosare state de personal; 

17. Înlocuiește inspectorul de specialitate-contabilitate pe timpul concediului de odihnă și a 

concediului medical. 

a.2). Inspector de specialitate - Contabilitate/Achiziții: 

1. Înlocuiește inspectorul de specialitate pe resurse umane în concediu de odihnă sau concediu 

medical; 

2. Întocmește în colaborare cu personalul contabil listele de inventar trimestriale și anuale; 

3. Este numit de către directorul unităţii să efectueze cercetarea prealibilă disciplinară, în urma căruia 

întocmește raportul cu propunerea de sancţionare; 

4. Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii 

contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

5. Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente 

ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; 

6. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 

documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe 

baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

7. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 

8. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

9. Realizează achiziţii directe de produse și servicii conform Legii nr. 98/2016 și Hotărârii nr. 

395/2016; 

10. Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

11. Solicită conducerii instituţiei constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru fiecare 

procedură de atribuire a contractelor de achiziţii publice și comunică membrilor acestora atribuțiile ce 
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le revin, conform legislaţiei în vigoare; 

12. Urmărește derularea contractelor și asigură rezolvarea sesizărilor referitoare la neîndeplinirea 

corespunzătoare a clauzelor contractuale. 

a.3). Inspector de specialitate - Casier:  

1. Răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasări și plăți prin 

casierie; 

2. Întocmește corect și la zi chitanțele pentru sumele încasate; 

3. Încasează sumele de bani de la curatori, prin numărare faptică, în prezența acestora; 

4. La primirea chitanțierelor le verifică filă cu filă, urmărind cursivitatea numerelor și semnează pe 

ultimul exemplar; 

5. Întocmește zilnic Registrul de casă fără corecturi, ștersături sau tăieturi, iar dacă se fac totuși, din 

greșeală, suma greșit trecută se barează cu o linie și se semnează de către casierul care a făcut 

corectura; 

6. Predă zilnic în contabilitate primul exemplar din Registrul de casă pentru operarea încasărilor în 

programul de contabilitate, împreună cu documentele de casă; 

7. Primește corespondența, o înregistrează și o predă compartimentelor din cadrul unității; 

8. Ridică coletele beneficiarilor de la oficiul poștal și le predă personal; 

9. Ridică zilnic de la bancă extrasul de cont și îl predă în contabilitate pentru a fi înregistrat; 

10. Răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat la bancă în contul unității; 

11. Ridică și răspunde de sumele de bani ridicate din trezorerie conform filei de cec, pentru 

cheltuielile de personal și cele materiale; 

12. Respectă plafonul de casă, plafonul de plăți/zi și încasarea maximă/zi, conform legislației în 

vigoare; 

13. Răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite; 

14. Eliberează numerar din casierie numai pe baza unei Dispoziții de plată semnată de contabil 

(inspector de specialitate); 

15. Are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de control a 

tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice 

solicitate pe care le deține; 

16. Răspunde material și disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin fapta și în legătură cu munca 

a cauzat pagube materiale unității; 

17. Se consultă periodic cu compartimentul financiar-contabil în vederea obținerii unor situații 

periodice privind achitarea sau neachitarea unor obligații contractuale pentru a se proceda la aplicarea 

măsurilor legale în vigoare; 

18. Are în vedere recuperarea debitelor restante privind contribuțiile de întreținere a beneficiarilor din 

centru; 

19. Întocmește documentația necesară privind promovarea acțiunilor în instanță, precum și 

întocmirea documentației necesare în vederea pregătirii apărării în dosarele în care centrul are 

calitatea de pârât; 

20. Consultă Monitorul Oficial în scopul aflării ultimelor acte normative apărute și aduce la 

cunoștința persoanelor responsabile ultimele modificări intervenite; 

21. Ține  registrul de evidenţă a sancţiunilor; 

22. Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

23. Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente 

ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; 

24. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 

documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe 

baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

25. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; 

26. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

27. Realizează achiziţii directe de produse și servicii conform Legii nr. 98/2016 și Hotărîrii nr. 

395/2016; 
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28. Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

29. Solicită conducerii instituției constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru fiecare 

procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice și comunică membrilor acestora atribuțiile ce 

le revin, conform legislației în vigoare; 

30. Urmărește derularea contractelor și asigură rezolvarea sesizărilor referitoare la neîndeplinirea 

corespunzătoare a clauzelor contractuale. 

a.4). Inspector de specialitate - Contabilitate: 

1. Ține evidența fișelor cu regim special care se verifică de conducătorul compartimentului financiar-

contabil; 

2. Întocmește, în colaborare cu personalul contabil, listele de inventar trimestriale și anuale, 

propuneri de casare; 

3. Înregistrează date în registrul jurnal inventar; 

4. Participă la efectuarea inventarierii gestiunilor la solicitarea conducerii unității; 

5. Operează în contabilitate registrul de casă; 

6. Întocmește programul preliminar de achiziții pe anul în curs, în colaborare cu medicul unității, 

asistentul medical, magazinerul, muncitorul calificat bucătărie; 

7. Întocmește listele zilnice de alimente pentru beneficiari, încadrându-se în alocația de hrană; 

8. Răspunde și urmărește zilnic, pe listele de alimente, depășirile sau economiile, privind consumul 

de alimente față de alocația de hrană stabilită; 

9. Operează listele de alimente zilnic; 

10. Face parte din comisia de meniuri a centrului; 

11. Verifică împreună cu magazinerul, la finele lunii, situațiile centralizatoare lunare privind intrările, 

ieșirile și stocul de materiale; 

12. Verifică comenzile către furnizorii de bunuri și servicii, conform referatelor de achiziție aprobate 

de director și contabil-șef; 

13. Introduce în baza de date ieșirile din gestiune pe baza documentelor însoțitoare; 

14. Verifică dacă documentele de ieșire au semnături de predare-primire și dacă cantitatea eliberată 

este trecută în ambele exemplare; 

15. Întocmește costul mediu lunar al instituției; 

16. Întocmește bonurile de consum în baza referatelor făcute de gestionari; 

17. Întocmește procesele-verbale de transformare a materialelor de la atelierul lenjerie în obiecte și 

predarea lor la magazie. 

a.5) Inspector de specialitate - Contabilitate: 

1. Introduce în baza de date intrările și ieșirile din gestiuni, pe baza documentelor însoțitoare; 

2. Execută sarcinile contabilului-șef  în lipsa acestuia, în limita împuternicirilor date; 

3. Întocmește situația datoriilor; 

4. Întocmește angajamentele de plată și ordinele de plată pentru facturile ce sunt acceptate la plată și 

le dă spre verificare șefului de birou; 

5. Verifică împreună cu magazinerul corectitudinea datelor din balanțe cu cele din fișele de magazie 

ale tuturor gestiunilor; 

6. Întocmește notele contabile și verifică exactitatea calculelor din toate documentele ce stau la baza 

întocmirii acestor note; 

7. Verifică fișele de evidență analitică a conturilor cu toate intrările și ieșirile de bunuri, întocmind 

balanțe analitice; 

8. Face punctajul cu gestionarii ori de câte ori aceștia predau documente pentru contabilizat, stabilind 

în fișele de evidență stocul scriptic prin semnătură; 

9. Înregistrează în fișele de evidență sintetică și analitică; 

10. Întocmește balanțe de verificare sintetice și analitice; 

11. Nu înregistrează în evidențele analitice documente ce nu poartă viza de control financiar 

preventiv; 

12. Verifică și răspunde de corectitudinea fișelor bugetare; 

13. Urmăreşte eficient toate bunurile din patrimoniul CRRPAH Călinești; 
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14. Controlează inopinat, cel puţin o dată pe lună, activitatea gestionarilor, confruntând stocurile 

faptice cu cele scriptice ale bunurilor din gestiunile respective; 

15. Acordă viza de certificare pentru toate documentele care stau la baza cheltuielilor de bunuri și 

servicii, deplasări/detașări în țară și străinătate; 

16. Răspunde de relațiile cu publicul; 

17. Ține evidenţa contractelor de sponsorizare/donaţie ale unităţii; 

18. Urmărește și verifică eliberarea bunurilor din gestiunile instituției; 

19. Verifică execuția bugetară trimestrial; 

20. Participă la întocmirea bugetului anual; 

21. Participă la programele de instruire și formare profesională din cadrul instituției; 

22. Respectă circuitul documentelor financiar-contabile și procedurile de lucru din cadrul unității, pe 

care le semnează de luare la cunoștință. 

 

b). Magaziner (432102): 

1. Controlează şi verifică bunurile intrate în gestiunea sa conform datelor înscrise în actele 

însoţitoare, identificând viciile aparente; nu primeşte bunuri în gestiunea sa fără documentele legale 

de însoţire a acestora; 

2. Semnează pe nota de recepţie şi constatare de diferenţe de primire a următoarelor bunuri: alimente, 

materiale curăţenie, materiale întreţinere şi gospodărire, obiecte inventar, echipament, cazarmament, 

cărţi, publicaţii, furnituri birou, materiale didactice, bonuri cantităţi fixe, rechizite, dezinfectanţi, 

materiale protecţia muncii, alte valori, medicamente, materiale sanitare; 

3. Eliberează bunurile din magazii/gestiuni în cantitatea, calitatea şi sortimentele specificate în actele 

de eliberare; răspunde de cantităţile de bunuri pe care le eliberează; 

4. Nu eliberează bunuri din gestiunea sa pe bază de dispoziţie verbală sau provizorie; 

5. Solicită în scris conducerii unităţii, atunci când primeşte bunuri pentru a căror verificare nu posedă 

cunoştinţele necesare, asigurarea asistenţei tehnice de specialitate; 

6. Completează documentele financiar-contabile cu privire la operaţiunile din gestiunea sa şi 

înregistrează în evidenţa tehnico-operativă a locului de depozitare operaţiunile de primire şi cele de 

eliberare a bunurilor; 

7. Predă compartimentului financiar-contabil documentele de primire sau eliberare a bunurilor la 

termenele şi în condiţiile stabilite de către contabilul-şef, conform legislaţiei legale în vigoare; 

8. Previne sustragerea bunurilor şi orice formă de risipă, având obligaţia să le ferească de degradare 

şi să le păstreze potrivit prescripţiilor tehnice şi celor igienico-sanitare; 

9. Solicită în scris conducerii unităţii să ia măsuri de dotare, de pază şi orice alte măsuri necesare 

pentru păstrarea corespunzătoare şi pentru efectuarea în bune condiţii a operaţiilor de primire şi de 

eliberare a bunurilor; 

10. Comunică în scris, în termen de 24 de ore din momentul în care constată, conducerii unităţii 

următoarele: plusurile şi minusurile din gestiune, bunurile care sunt depreciate, degradate, distruse 

sau sustrase ori există pericol de a ajunge în asemenea situaţii, cazurile în care stocurile de bunuri 

aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative maxime sau minime, stocurile de bunuri fără 

mişcare, cu mişcare lentă; 

11. Aduce în scris la cunoştinţa conducerii unităţii cazurile în care salariaţii cu care lucrează dau 

dovadă de incorectitudine, incapacitate sau neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

12. Nu permite intrarea altor persoane, cu excepţia persoanelor autorizate de către conducerea 

unităţii, în locurile de păstrare şi depozitare a bunurilor; 

13. Gestionează următoarele gestiuni: alimente, materiale curăţenie, materiale întreţinere şi 

gospodărire, obiecte de inventar, echipament, cazarmament, bonuri cantităţi fixe, materiale didactice, 

rechizite, furnituri birou, alte valori, dezinfectanţi, ambalaje, materiale protecţia muncii, 

medicamente, materiale sanitare; 

14. Realizează zilnic înregistrări în graficul termic pe baza citirii termometrelor de frigider; anunţă 

imediat administratorul atunci când constată funcţionarea necorespunzătoare a frigiderelor sau 

termometrelor din dotarea magaziei de alimente; răspunde de păstrarea şi îndosarierea graficelor de 

temperatură; 
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15. La sfârşitul fiecărei luni întocmeşte şi semnează centralizatoarele privind consumul de alimente şi 

materiale, pe care le prezintă spre vizare compartimentului financiar-contabil; 

16. Operează în fişele de magazie ori de câte ori există intrări sau ieşiri în/din gestiunile sale, 

răspunzând pentru orice nereguli constatate, legate de diferenţe apărute în gestiuni, completând 

coloanele privitoare la intrări, ieşiri şi stoc; stabileşte obligatoriu stocul de bunuri după fiecare 

operaţiune înregistrată; 

17. Asigură curăţenia impecabilă la magaziile pe care le are în grijă, răspunzând în faţa organelor de 

control pentru igiena acestora; 

18. Întocmeşte necesarul de materiale împreună cu administratorul; 

19. Răspunde de verificarea metrologică a aparatelor de cântărire din dotarea unităţii; foloseşte în 

mod corespunzător toată aparatura din dotarea gestiunilor sale, respectând instrucţiunile de folosire 

specifice şi normele de protecţia muncii şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

20. Urmăreşte termenele de garanţie ale materialelor, anunţând din timp administratorul de 

apropierea termenelor de expirare; notează pe fişele de magazie termenul la care produsele expiră; 

21. Răspunde solicitărilor contabilului-şef şi inspectorului de specialitate referitoare la întocmirea 

altor documente financiar-contabile; 

22. Întocmeşte şi semnează situaţia stocurilor la sfârşitul fiecărei luni, completând stocul în fişele de 

magazie ale bunurilor cu stocuri; 

23. Semnează fişele de magazie la terminarea verificării stocurilor; 

24. Păstrează fişele de magazie la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de 

materiale ordonate pe conturi, grupe, subgrupe, ordine alfabetică, surse de finanţare; 

25. Se supune cel puţin o dată pe lună controlului inopinat al contabilului-şef sau altor persoane 

desemnate de către conducerea unităţii; 

26. Eliberează bunurile din gestiunile sale numai pe baza referatelor de eliberare din magazie, 

bonurilor de consum, listelor de alimente, bonurilor de transfer etc., care sunt aprobate de către 

director, contabil-şef, şef de compartiment, administrator şi poartă viză de control financiar preventiv 

propriu; are obligaţia să verifice că persoana care a primit bunurile din gestiunea sa a semnat de 

primire pe lista de alimente, bon de consum, bon de transfer etc. şi este persoana care a solicitat 

eliberarea bunurilor respective; 

27. Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în folosinţă, aducând la cunoştinţa conducerii 

orice modificări apărute la nivelul acestora; 

28. Se perfecţionează permanent pe specificul însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă, manipulare 

şi gestionare bunuri sau pe alte profiluri necesare în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu, conform 

legislaţiei în vigoare; participă la programele de instruire şi formare profesională din cadrul 

instituţiei; 

29. În ultima zi a fiecărei luni, după efectuarea stocurilor în fişele de magazie, a centralizatoarelor 

lunare privind consumurile, stocurile şi intrările de bunuri în gestiunile sale şi a situaţiei stocurilor, se 

prezintă la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea confruntării stocurilor din gestiunile 

sale cu cele din contabilitate, operaţiune pe care o realizează împreună cu administratorul şi 

contabilul-şef; 

30. Ține legătura permanent cu personalul din blocul alimentar al unităţii, urmărind desfăşurarea în 

condiţii optime a distribuirii hranei beneficiarilor; 

31. Aduce la cunoştinţa directorului necesităţile de organizare sau diverse măsuri ce ar trebui luate de 

acesta pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţii la magazii/în gestiuni; 

32. Răspunde de toate bunurile aflate în gestiunile proprii, verificând modul de securizare a acestora 

(încuietori, lacăte, ferestre, grilaje), anunţând administratorului şi conducerii unităţii orice problemă 

apărută, având obligaţia de a încuia permanent magaziile/spaţiile la părăsirea acestora; 

33. Respectă circuitul documentelor financiar-contabile şi procedurile de lucru din cadrul unităţii, pe 

care le semnează de luare la cunoştinţă; 

34. Participă la efectuarea inventarierii patrimoniului unităţii, răspunzând la toate solicitările comisiei 

de inventariere, conform legislaţiei în vigoare; 

35. Solicită furnizorilor eliberarea de certificate de calitate, de conformitate etc. pentru produsele 

livrate, răspunzând de îndosarierea şi evidenţa acestora; 
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36. Răspunde în faţa conducerii unităţii şi a organelor de control; 

37. Nu părăseşte locul de muncă fără avizul scris al conducerii unităţii; nu efectuează lucrări de 

interes personal în timpul orelor de program; 

38. Verifică zilnic starea obiectelor de inventar în folosinţă din cadrul unităţii, aducând la cunoştinţa 

administratorului orice nereguli constatate; 

39. Operează în fişele de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă ori de câte ori există intrări sau 

ieşiri, răspunzând pentru orice nereguli constatate, legate de diferenţe apărute în gestiune, completând 

coloanele privitoare la primiri şi restituiri. 

 

c). Muncitor necalificat (COD COR 941201): 

1. Efectuează și răspunde de curățenia sectorului repartizat; 

2. Evacuează gunoaiele sau alte reziduri din sectorul repartizat sau le arde; 

3. Primește și răspunde de inventarul necesar curățeniei; 

4. Curăță zăpada din curte, de pe clădirile unității, cât și de pe trotuarul din jurul curții; 

5. Ia măsuri ca în caz de ploaie să nu se inunde canalele; 

6. Însoțește și ajută muncitorul calificat în efectuarea unor lucrări; 

7. Execută lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului din sectorul 

repartizat; 

8. Execută lucrări suplimentare necesare întreținerii centrului. 

 

d) Muncitor calificat tâmplar (COD COR 721410): 

1. Răspunde de întreținerea și buna functionare a centrului și execută reparațiile necesare; 

2. Execută toate reparațiile în cadrul tuturor instalațiilor și accesoriilor, când se ivesc defecțiuni; 

3. Răspunde de toate materialele ce le primește de la magazie pentru reparații, în așa fel încât ele să 

fie folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate; 

4. Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente, ce se execută cu meseriași la 

clădiri și instalații; 

5. Întocmește referate de necesitate ori de câte ori este necesar; 

6. Are în primire scule din atelierul mecanic și este răspunzător de întreținerea și utilizarea lor; 

7. Controlează ca în atelier să nu se execute alte lucrări decât cele ale unității și se îngrijește de 

predarea și înregistrarea materialelor recuperate; 

8. La preluarea serviciului consultă caietele de probleme de pe toate sectoarele, remediind 

defecțiunile apărute; 

9. Răspunde de întreg echipamentul PSI al pichetelor de incendiu și urmărește ca acestea să nu fie 

folosite în alte scopuri, decât de intervenții în cazul incendiilor; 

10. Răspunde de buna funcționare a hidrantului de incendiu, precum și a cișmelelor din curte; 

11. Urmărește și ține evidența ISCIR în termenele legale a centralelor termice din cadrul unității; 

12. Urmărește și ține evidența verificării instalațiilor de gaze în termenele legale; 

13. Însoțește persoana de la SC Electrica SA pe teren pentru citirea corectă a contoarelor și face 

confruntul cu factura emisă lunar; 

14. Însoțește persoana de la furnizorul de apă pe teren pentru citirea corectă a apometrelor din cadrul 

unității; 

15. Anunță conducerea centrului pentru eventualele defecțiuni și nereguli apărute la instalațiile și 

aparatele existente. 

 

e).  Muncitor calificat electrician (COD COR 741307): 

1. Răspunde de întreținerea și buna funcționare a centrului și execută reparațiile necesare; 

2. Execută toate reparațiile în cadrul tuturor instalațiilor și accesoriilor, când se ivesc defecțiuni; 

3. Răspunde de toate materialele ce le primește de la magazie pentru reparații, în așa fel încât ele să 

fie folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate; 

4. Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente ce se execută cu meseriași la 

clădiri și instalații; 

5. Întocmește referate de necesitate ori de câte ori este necesar; 
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6. Are în primire scule din atelierul mecanic și este răspunzător de întreținerea și utilizarea lor; 

7. Controlează ca în atelier să nu se execute alte lucrări decât cele ale unității și se îngrijește de 

predarea și înregistrarea materialelor recuperate; 

8. La preluarea serviciului consultă caietele de probleme de pe toate sectoarele, remediind 

defecțiunile apărute; 

9. Răspunde de întreg echipamentul PSI al pichetelor de incendiu și urmărește ca acestea să nu fie 

folosite în alte scopuri, decât de intervenții în cazul incendiilor; 

10. Răspunde de buna funcționare a hidrantului de incendiu, precum și a cișmelelor din curte; 

11. Urmărește și ține evidența ISCIR în termenele legale a centralelor termice din cadrul unității; 

12. Urmărește și ține evidența verificării instalațiilor de gaze în termenele legale; 

13. Însoțește persoana de la SC Electrica SA pe teren pentru citirea corectă a contoarelor și face 

confruntul cu factura emisă lunar; 

14. Însoțește persoana de la furnizorul de apă pe teren pentru citirea corectă a apometrelor din cadrul 

unității; 

15. Anunță conducerea centrului pentru eventualele defecțiuni și nereguli apărute la instalațiile și 

aparatele existente; 

 

f). Muncitor calificat mecanic (COD COR 721410): 

1. Răspunde de întreținerea și buna funcționare a centrului și execută reparațiile necesare; 

2. Execută toate reparațiile în cadrul tuturor instalațiilor și accesoriilor, când se ivesc defecțiuni; 

3. Răspunde de toate materialele ce le primește de la magazie pentru reparații, în așa fel încât ele să 

fie folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate; 

4. Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente ce se execută cu meseriași la 

clădiri și instalații; 

5. Întocmește referate de necesitate ori de câte ori este necesar; 

6. Are în primire scule din atelierul mecanic și este răspunzător de întreținerea și utilizarea lor; 

7. Controlează ca în atelier să nu se execute alte lucrări decât cele ale unității și se îngrijește de 

predarea și înregistrarea materialelor recuperate; 

8. La preluarea serviciului consultă caietele de probleme de pe toate sectoarele, remediind 

defecțiunile apărute; 

9. Răspunde de întreg echipamentul PSI al pichetelor de incendiu și urmărește ca acestea să nu fie 

folosite în alte scopuri, decât de intervenții în cazul incendiilor; 

10. Răspunde de buna funcționare a hidrantului de incendiu, precum și a cișmelelor din curte; 

11. Urmărește și ține evidența ISCIR în termenele legale a centralelor termice din cadrul unității; 

12. Urmărește și ține evidența verificării instalațiilor de gaze în termenele legale; 

13. Însoțește persoana de la SC Electrica SA pe teren pentru citirea corectă a contoarelor și face 

confruntul cu factura emisă lunar; 

14. Însoțește persoana de la furnizorul de apă pe teren pentru citirea corectă a apometrelor din cadrul 

unității; 

15. Anunță conducerea centrului pentru eventualele defecțiuni și nereguli apărute la instalațiile și 

aparatele existente. 

 

g) Muncitor calificat întreţinere (COD COR 721410): 

1. Răspunde de întreținerea și buna funcționare a centrului și execută reparațiile necesare; 

2. Execută toate reparațiile în cadrul tuturor instalațiilor și accesoriilor, când se ivesc defecțiuni; 

3. Răspunde de toate materialele ce le primește de la magazie pentru reparații în așa fel încât ele să 

fie folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate; 

4. Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente ce se execută cu meseriași la 

clădiri și instalații; 

5. Întocmește referate de necesitate ori de câte ori este necesar; 

6. Are în primire scule din atelierul mecanic și este răspunzător de întreținerea și utilizarea lor; 

7. Controlează ca în atelier să nu se execute alte lucrări decât cele ale unității și se îngrijește de 

predarea și înregistrarea materialelor recuperate; 
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8. La preluarea serviciului consultă caietele de probleme de pe toate sectoarele, remediind 

defecțiunile apărute; 

9. Răspunde de întreg echipamentul PSI al pichetelor de incendiu și urmărește ca acestea să nu fie 

folosite în alte scopuri, decât de intervenții în cazul incendiilor; 

10. Răspunde de buna funcționare a hidrantului de incendiu, precum și a cișmelelor din curte; 

11. Urmărește și ține evidența ISCIR în termenele legale a centralelor termice din cadrul unității; 

12. Urmărește și ține evidența verificării instalațiilor de gaze în termenele legale; 

15. Însoțește persoana de la SC Electrica SA pe teren pentru citirea corectă a contoarelor și face 

confruntul cu factura emisă lunar; 

16. Însoțește persoana de la furnizorul de apă pe teren pentru citirea corectă a apometrelor din cadrul 

unității; 

17. Anunță conducerea centrului pentru eventualele defecțiuni și nereguli apărute la instalațiile și 

aparatele existente. 

 

h) Muncitor calificat zidar (COD COR 711203): 

1. Răspunde de întreținerea și buna funcționare a centrului și execută reparațiile necesare; 

2. Execută toate reparațiile în cadrul tuturor instalațiilor și accesoriilor, când se ivesc defecțiuni; 

3. Răspunde de toate materialele ce le primește de la magazie pentru reparații, în așa fel încât ele să 

fie folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate; 

4. Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente, ce se execută cu meseriași la 

clădiri și instalații; 

5. Întocmește referate de necesitate ori de câte ori este necesar; 

6. Are în primire scule din atelierul mecanic și este răspunzător de întreținerea și utilizarea lor; 

7. Controlează ca în atelier să nu se execute alte lucrări decât cele ale unității și se îngrijește de 

predarea și înregistrarea materialelor recuperate; 

8. La preluarea serviciului consultă caietele de probleme de pe toate sectoarele, remediind 

defecțiunile apărute; 

9. Răspunde de întreg echipamentul PSI al pichetelor de incendiu și urmărește ca acestea să nu fie 

folosite în alte scopuri decât de intervenții în cazul incendiilor; 

10. Răspunde de buna funcționare a hidrantului de incendiu, precum și a cișmelelor din curte; 

11. Urmărește și ține evidența ISCIR în termenele legale a centralelor termice din cadrul unității; 

12. Urmărește și ține evidența verificării instalațiilor de gaze în termenele legale; 

13. Însoțește persoana de la SC Electrica SA pe teren pentru citirea corectă a contoarelor și face 

confruntul cu factura emisă lunar; 

14. Însoțește persoana de la furnizorul de apă pe teren pentru citirea corectă a apometrelor din cadrul 

unității; 

15. Anunță conducerea centrului pentru eventualele defecțiuni și nereguli apărute la instalațiile și 

aparatele existente. 

 

i) Şofer (COD COR 832201): 

1. Răspunde de autovehiculul pe care îl are în primire; 

2. Execută toate transporturile de materiale, alimente, combustibili pe baza foii de parcurs emisă 

zilnic, precum și transportul beneficiarilor către unitățile sanitare pentru investigații sau internări; 

3. Alimentează mașina cu carburanții și lubrifianții necesari; 

4. Răspunde de întreținerea în bune condiții a autovehiculului, utilajului, executând operațiile de 

întreținere și lucrările de reparații necesare; 

5. Verifică starea tehnică a autovehiculului înainte și după scoaterea din cursă, semnalând conducerii 

centrului orice deficiență constatată; 

6. Întocmește zilnic foaia de parcurs pentru transporturile ce urmează să le efectueze; înscrie în foaia 

de parcurs numărul de km parcurși, pentru fiecare transport în parte, încărcătura, felul materialelor, 

destinația, carburanții și lubrifianții consumați etc. și semnează; 

7. Conduce autovehiculul respectiv pentru efectuarea transporturilor; 
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8. Se preocupă permanent pentru realizarea de economii, urmărind să nu depășească consumul de 

carburanți, lubrefianți, cauciucuri, precum și norme în reparații; 

9. Recepţionează, ca organ tehnic, autovehiculul ieşit din reparaţii; 

10. Participă la programele de instruire și formare profesională din cadrul instituției; 

11. Întreține în relațiile cu ceilalți salariați o relație colegială, de întrajutorare, fiind interzisă bârfa, 

calomnia, intriga, aducerea de prejudicii vieții personale a celorlalți salariați sau imaginii instituției; 

12. Îndeplinește și alte atribuții dispuse de către conducerea unității, în limita competenței; 

13. Respectă procedurile de lucru din cadrul unității, pe care le semnează de luare la cunoștință; 

14. Nu părăseşte locul de muncă fără avizul conducerii; 

15. Nu execută lucrări de interes personal în timpul orelor de program; 

16. Aduce în scris la cunoştinţa conducerii unităţii cazurile în care salariaţii cu care lucrează dau 

dovadă de incapacitate, incorectitudine şi neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

 

j). Muncitor calificat instalator (COD COR 712609): 

1. Efectuează montarea, punerea în funcţiune, diagnosticarea, remedierea şi repararea instalaţiilor şi 

utilajelor folosite pentru alimentarea cu apă caldă şi rece, canalizare, stingeri incendii din cadrul 

centrului; 

2. Realizează întreţinerea, înlocuirea, repararea, distribuirea, redistribuirea obiectelor, articolelor şi 

accesoriilor sanitare aferente instalaţiei sanitare din cadrul centrului; 

3. Supraveghează instalaţiile/echipamentele/utilajele/aparatele aflate în exploatarea centrului şi 

analizează/semnalează defecţiunile apărute la nivelul acestora; 

4. Realizează estimarea necesarului de resurse materiale care se vor folosi la executarea lucrărilor de 

reparaţii şi igienizări în cadrul centrului; 

5. Execută reparaţii, transformări, înlocuiri şi alte lucrări de întreţinere la nivelul spaţiilor/ 

dotărilor/bunurilor centrului, în limita competenţei; 

6. Asigură confortul termic al beneficiarilor centrului prin reglarea temperaturii în spaţiile centrului. 

 

k). Muncitor calificat croitoreasă (COD COR 753101): 

1. Organizează şi realizează distribuirea/redistribuirea/depozitarea echipamentului şi 

cazarmamentului beneficiarilor centrului; 

2. Efectuează recondiţionarea echipamentului şi cazarmamentului beneficiarilor centrului; 

3. Realizează completarea, păstrarea, depozitarea, selecţionarea, trierea şi scoaterea din uz a 

echipamentului şi cazarmamentului beneficiarilor centrului; 

4. Realizează marcarea/personalizarea echipamentului beneficiarilor centrului; 

5. Verifică ţinuta vestimentară a beneficiarilor centrului şi modul de utilizare a echipamentului de 

către aceştia. 

 

l). Muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001): 

1. Execută toate lucrările de pregătire a mâncărurilor, organizează, coordonează și răspunde de 

întreaga activitate din bucătărie; 

2. Primește de la magazie alimentele prevăzute în listele zilnice de alimente, verifică atât cantitatea, 

cât și calitatea lor, semnează de primire; 

3. Folosește pentru prepararea meniului întreaga cantitate de alimente scoase din magazie; orice 

depozitare a alimentelor în bucătărie constituie o încălcare a normelor în vigoare și se sancționează 

conform legii; 

4. În cazul neconsumării unor alimente din motive bine justificate, muncitorul calificat bucătărie este 

obligat să le returneze imediat la magazie pe bază de bon; 

5. Răspunde de respectarea rețetelor meniului, asigură un gust plăcut mâncărurilor și urmărește în ce 

măsură acestea sunt consumate de beneficiarii centrului; în cazul în care unele mâncăruri nu se 

consumă, va stabili cauzele și va lua măsuri de remediere; 

6. Nu face rezerve în scopul sustragerii; 

7. Are obligația de a avea o atitudine corectă, decentă și grijulie față de beneficiari și să folosească un 

limbaj civilizat; 
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8. Asigură utilizarea economicoasă a materialelor de curățenie, utilizează permanent substanțele 

dezinfectante; 

9. Solicită personalului medical și conducerii centrului, atunci când este cazul, lămuriri privind 

modul de aplicare a substanțelor dezinfectante; 

10. Anunță medicul și conducerea centrului de orice modificare a stării de sănătate; 

11. Resturile alimentare se depozitează separat, fără resturi de oase sau fără detergenți sau 

dezinfectante, urmând a fi ridicate cu aprobarea șefului de centru; 

12. Anunță conducerea unității de orice sustragere de alimente sau alte bunuri sau orice altă 

suspiciune, în caz contrar fiind direct răspunzător; 

13. Respectă igiena personală și, în special, curățenia mâinilor și hainelor de protecție; 

14. Participă la programele de instruire și formare profesională din cadrul instituției; 

15. Respectă procedurile de lucru din cadrul unității, pe care le semnează de luare la cunoștință; 

16. Întreține în relațiile cu ceilalți salariați o relație colegială, de întrajutorare, fiind interzisă bârfa, 

calomnia, intriga, aducerea de prejudicii vieții personale a celorlalți salariați sau imaginii instituției; 

17. Îndeplinește și alte atribuții dispuse de către conducerea unității, în limita competenței; 

18. Nu părăseşte locul de muncă fără avizul conducerii; 

19. Nu execută lucrări de interes personal în timpul orelor de program. 

 

m). Muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201): 

1. Asigură curățenia desăvârșită a vaselor în care se prepară mâncarea în interiorul bucătăriei și 

dependințele sale (camera de curățat zarzavat, de spălat vase); 

2. Nu permite accesul persoanelor neautorizate în bucătărie; 

3. Ajută la curățirea zarzavaturilor și a altor alimente; 

4. Are obligația să-și efectueze analizele medicale necesare și controlul medical periodic; 

5. Să afișeze zilnic meniul; 

6. Face propuneri pentru aprovizionarea de iarnă; 

7. Răspunde de probele de alimente ce trebuie depuse zilnic în frigider; 

8. Asigură curățarea echipamentelor de bucătărie și suprafețelor de lucru în conformitate cu 

standardele de igienă; 

9. Nu face rezerve în scopul sustragerii; 

10. Are obligația de a avea o atitudine corectă, decentă și grijulie față de beneficiari și să folosească 

un limbaj civilizat; 

11. Asigură utilizarea economicoasă a materialelor de curățenie, utilizează permanent substanțele 

dezinfectante; 

12. Solicită personalului medical și conducerii centrului, atunci când este cazul, lămuriri privind 

modul de aplicare a substanțelor dezinfectante; 

13. Anunță medicul și conducerea centrului de orice modificare a stării de sănătate.  

 

n). Paznic, Portar (COD COR 962907): 

1. Asigură paza, securitatea şi supravegherea unităţii pe durata programului de lucru; respectă 

obligaţiile ce revin personalului de pază în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

2. Asigură legitimarea și evidența persoanelor care vin în centru, motivul și durata șederii acestora, 

inclusiv a beneficiarilor care ies, motivul, durata și de către cine este însoțit, respectiv ora la care 

revin în centru; 

3. Interzice intrarea oricărei persoane străine fără avizul conducerii; 

4. Răspunde de menţinerea integrităţii inventarului unităţii, având în permanenţă o imagine de 

ansamblu asupra bunurilor din dotarea unităţii; supraveghează şi răspunde de folosirea 

corespunzătoare a bunurilor din dotarea unităţii, cu asumarea responsabilităţii; 

5. Întocmeşte raportul la sfârşitul turei, menţionând problemele ivite în timpul programului de lucru, 

pe care îl semnează; consemnează în Registrul de Evenimente eventualele evenimente care se petrec 

în timpul programului de lucru; 

6. Consemnează în Caietul de Raport şi anunţă orice neregulă constatată în timpul programului de 
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lucru; 

7. Răspunde de curăţenia curţii şi a spaţiului aferent unităţii; 

8. Nu consumă alcool în timpul programului de lucru și nu folosește un limbaj neadecvat; 

9. Completează zilnic în caietul de vizite accesul persoanelor care au acces în incinta centrului, unde 

consemneaza datele de identificare ale persoanelor respective, indiferent de calitatea  acestora, 

motivul intrării acestora și durata vizitei; 

10. Răspunde de respectarea întocmai a normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi P.S.I., 

evitându-se punerea în pericol a vieţii colegilor sau propria viaţă; 

11. Are o atitudine activă, preventivă, fiind strict interzis dormitul în timpul programului de lucru. 

 

o). Administrator (COD COR 515104): 

1. Răspunde de aprovizionarea, întreţinerea şi folosirea eficientă a tuturor bunurilor unităţii; 

2. Răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare de aprovizionare, păstrare, depozitare, 

manipulare şi gestionare a tuturor bunurilor unităţii; 

3. Răspunde de urmărirea eficientă a tuturor bunurilor din patrimoniul unităţii; 

4. Răspunde de păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor din unitate; 

5. Întocmeşte referatele de necesitate privind achiziționarea de bunuri și servicii pentru buna 

desfăşurare a activităţii unităţii; 

6. Organizează şi coordonează activităţile de igienizare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare la 

nivelul unităţii; 

7. Organizează şi răspunde de activitatea de verificare, reparare şi întreţinere a instalaţiilor, 

echipamentelor şi utilajelor din cadrul unităţii; 

8. Aduce la cunoştinţă conducerii unităţii orice nereguli şi neajunsuri constatate la nivelul unităţii; 

9. Verifică caietul de raport al personalului din cadrul blocului alimentar al unităţii - muncitor 

calificat bucătărie, muncitor necalificat bucătărie aducând la cunoştinţa conducerii unităţii orice 

probleme semnalate; 

10. Coordonează şi îndrumă activitatea următoarelor categorii de salariaţi din cadrul unităţii: 

magaziner, muncitor calificat bucătărie, muncitor necalificat bucătărie, muncitor calificat fochist, 

muncitor calificat întreţinere, îngrijitor, spălătoreasă, paznic verificând permanent activitatea 

desfăşurată de aceştia; 

11. Supraveghează starea clădirilor unităţii din punct de vedere al siguranţei construcţiei, aducând 

prompt la cunoştinţa conducerii unităţii orice modificare apărută; 

12. Verifică împreună cu magazinerul/gestionarii unităţii, la finele lunii, situaţiile centralizatoare 

lunare privind intrările, ieşirile şi stocul de materiale consumabile şi obiecte de inventar; 

13. Propune şi vizează transferul diferitelor bunuri care nu mai folosesc unităţii către DGASPC 

Prahova sau către alte unităţi din subordinea/structura DGASPC Prahova; 

14. Nu părăseşte locul de muncă fără avizul scris al conducerii unităţii. 

 

p). Îngrijitor (COD COR 515301): 

1. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor unităţii; 

2. Îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar pe care le are în folosinţă; 

3. Predă între schimburi baza materială, grupurile sanitare, specificând distrugerile survenite în 

timpul programului de lucru;  

4. Respectă cu stricteţe măsurile de igienă, folosind materialele specifice din dotare; 

5. Foloseşte în permanenţă materiale dezinfectante corespunzătoare, respectând cu stricteţe 

concentraţiile şi modul de utilizare prevăzute în normative; 

6. Aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice neajunsuri, stări de fapt care pot aduce prejudicii 

activităţii unităţii sau beneficiarilor; 

7. Respectă Procedurile de lucru din cadrul unităţii, pe care le semnează de luare la cunoştinţă; 

8. Răspunde de folosirea corespunzătoare a aparaturii tehnice din dotare (aspiratoare, maşini de 

spălat, uscător etc.), anunţând imediat administratorului orice defecţiune, disfuncţionalitate apărută; 

9. Participă la dezinfecţii parţiale sau generale, deratizări, dezinsecţii; 

10. Participă la programele de formare profesională organizate în cadrul unităţii; 
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11. Acordă sprijin în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor; 

12. Respectă programele individuale de recuperare specifice fiecărui beneficiar; 

13. Asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bunurilor din dotarea unităţii, cu asumarea 

responsabilităţii; 

14. Participă la efectuarea controlului epidemiologic; 

15. Răspunde de viaţa şi sănătatea beneficiarilor încredinţaţi pe timpul orelor de program; 

16. Nu foloseşte bătaia, ameninţarea, bruscarea, expresii indecente, jignitoare în relaţia cu 

beneficiarii; 

17. Izolează beneficiarii suspecţi sau bolnavi şi informează infirmiera şi medicul; 

18. Însoţeşte beneficiarii la tratamente şi analize medicale în afara unităţii, precum şi în cazurile de 

urgenţă; 

19. Însoţeşte beneficiarii la plimbări, răspunzând de ţinuta şi efectivul beneficiarilor; 

20. Respectă intimitatea beneficiarilor, luând toate măsurile care se impun pentru protejarea imaginii 

acestora (interzice filmarea, fotografierea neautorizată, alte situaţii); 

21. Respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

ART. 13 

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 serviciului social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Călinești se asigură, în condiţiile legii, 

din următoarele surse: 

a). contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz; 

b). bugetul judeţului Prahova; 

c). bugetul de stat; 

d). donaţii, sponsorizări sau alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege, 

din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; 

e). fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, programe de interes naţional din fonduri alocate 

de la bugetul de stat cu această destinaţie, precum şi din alte surse, în condiţiile legii; 

f). alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA     Anexa nr. 3.5 

La Hotărârea  ................ 

Din ....................... 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE AL 

  „CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP” URLAȚI 

 

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 
 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați” aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/ 

convenţionali, vizitatori. 

 

   

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlați", cod serviciu social: 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul: Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de 

acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deţine Licenţa de funcţionare seria LF nr. 

0000118/29.10.2015, CUI 24930531, sediul: oraș Urlați, str. Valea Nucetului, nr. 117, judetul Prahova. 

(2) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările şi completările ulterioare, Centrul de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane cu Adulte Handicap Urlați este înfiinţat şi 

funcţionează ca structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, în 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, cu avizul şi sub 

îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Copii și Adopții. 

 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlați” asigură următoarele servicii/activități principale: găzduire, alimentație, asistență pentru 

sănătate, informare, evaluare și planificare, consiliere psihologică, abilitare și reabilitare, îngrijire și 

asistență, deprinderi de viață independentă, educație/pregătire pentru muncă, asistență și suport în luarea 

unei decizii, integrare și participare socială și civică, protecție și drepturi, alte activități, după caz: terapii 

de recuperare fizică/psihică/mintală, terapii ocupaționale, terapii complementare. Alte servicii/activități 
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oferite: acordare masă zilnică (3 mese principale și 2 gustări), menaj (spălătorie, uscătorie, curățenie), 

pază, întreținere, elaborare plan personalizat, îndrumare către alte servicii, consiliere socială, suport 

emoțional, asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale (consiliere 

psihologică/psihosocială, terapii de integrare/reintegrare socială, supraveghere, suport emoțional - 

religios, terapii de reabilitare/reintegrare socială, asistență medicală acordată de medic de familie, medic 

psihiatru (consultații și tratament), asistență medicală acordată de asistenți medicali, îngrijiri paleative 

atunci când este cazul, ajutor pentru efectuarea activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru 

efectuarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, asigurare linie telefonică, frizerie/coafură. 

(2) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlați” este un centru de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi pentru care 

certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate. 

(3) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlați” răspunde la situații de dificultate precum dependența (necesită ajutor pentru efectuarea 

activităților de viață zilnice) datorată dizabilității. 

(4) Serviciul social răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale în vederea 

depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 

incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlați” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare 

a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare 

aplicabile domeniului, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată cu 

modificările şi completările ulterioare etc. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/08.02.2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități. 

(3) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane  Adulte cu 

Handicap” Urlați este înfiinţat prin: 

a) Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova  nr. 158 din 18.12.2008 şi funcţionează în cadrul/subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 

Handicap” Urlați se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 

celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Urlați sunt următoarele:  

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de 

acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 
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e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, 

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu cu respectarea 

prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, 

republicată; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, 

părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la 

un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

pentru Persoane Adulte cu Handicap” Urlați sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care 

certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate. Beneficiarii sunt 

admiși în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea 

legislaţiei speciale şi a misiunii/scopului centrului. 

(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare: 

- cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

- decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de conducătorul centrului/reprezentantul 

furnizorului, în original; 

- copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz; 

- copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz; 

- copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, 

PIRIS; 

- ultimul talon de pensie sau adeverință de venit; 

- raportul de anchetă socială; 

- alte documente conform legislatiei în vigoare; 

b) decizia de admitere este emisă de către Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap; 

c) beneficiarii serviciului social au domiciliul/reședința atât în localitatea pe a cărei rază administrativ-

teritorială funcționează/își are sediul serviciul social, cât și în alte localități; 

d) contractul de furnizare de servicii se încheie între furnizorul de servicii și beneficiar sau, după caz, 

reprezentantul legal al acestuia. Formatul și conținutul Contractului de furnizare servicii este stabilit de 

către centru în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii și Protecției Sociale. Contractul 

de furnizare servicii este redactat în cel puțin trei exemplare originale: un exemplar se păstrează în 

dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se păstrează la sediul furnizorului de servicii sociale, iar 

un exemplar se înmânează beneficiarului/reprezentantului legal; 
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e) modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform legislației în vigoare. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

- Suspendarea/încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte condiţii 

cunoscute şi acceptate de aceştia. 

- Principalele situaţii în care centrul poate suspenda acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită 

perioadă de timp sunt următoarele: 

* la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o 

perioadă de maxim 15 zile; 

* la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului 

scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale 

realizată de personal din cadrul centrului rezidențial; 

* în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile; 

* în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

- Principalele situaţii în care încetează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum şi modalităţile de 

intervenţie sunt următoarele: 

* la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, 

beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării 

serviciului; 

* în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul de servicii sociale va 

notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

* la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure 

găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, 

furnizorul de servicii sociale să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va 

locui beneficiarul; 

* transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu 

acordul instituției respective; 

* centrul rezidențial nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a 

soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, 

transferul beneficiarului/beneficiarilor; 

* la expirarea termenului prevăzut în contract; 

* în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a 

unei comisii formate din conducătorul centrului rezidențial, un reprezentant al furnizorului de servicii 

sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului rezidențial și 2 reprezentanți ai 

beneficiarilor; 

* în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea 

licenței de funcționare, altele); în aceste situații furnizorul de servicii sociale va asigura, în condiții de 

siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

* în caz de deces al beneficiarului.  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Urlați  au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare; 

b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de 

risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și primite; 

g) să li se garanteze demnitatea și intimitatea; 

h) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 

i) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap” Urlați  au următoarele obligaţii: 
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a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie 

de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţiile ale serviciului social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

pentru Persoane Adulte cu Handicap” Urlați sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi: 

1. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară 

2. Găzduire 

3. Alimentație 

4. Asistență pentru sănătate 

5. Informare 

6. Evaluare și planificare 

7. Consiliere psihologică 

8. Abilitare și reabilitare 

9. Îngrijire și asistență 

10. Deprinderi de viață independentă (educație/pregătire pentru muncă, asistență și suport pentru luarea 

unei decizii, integrare și participare socială și civică, menținerea și dezvoltarea aptitudinilor cognitive, 

menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare, de mobilitate, de autoîngrijire, de 

îngrijire a propriei sănătăți, de autogospodărire, de interacțiune) 

11. Educație/pregătire pentru muncă 

12. Asistență și suport în luarea unei decizii 

13. Informare și asistență socială 

14. Integrare și participare socială și civică 

15. Protecție și drepturi 

16. Alte activități, după caz: terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapii ocupaționale, terapii 

complementare. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea de materiale informative despre centru; 

2. facilitarea accesului persoanelor interesate, de a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a 

activităților/serviciilor, dacă există locuri disponibile, în baza unui program de vizită; 

3. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 

prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Centrul respectă drepturile beneficiarilor; 

2. Centrul informează beneficiarii/reprezentanții legali/convenționali ai acestora asupra drepturilor lor; 

3. Personalul centrului cunoaște și respectă drepturile beneficiarilor; 

4. Centrul își desfășoară activitatea în baza unui Cod de Etică; 

- Codul de etică cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți 

beneficiarii, fără nici un fel de discriminare. 
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- Codul de etică prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția 

acestora, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii. Centrul rezidențial cunoaște și aplică 

Codul de etică. Centrul rezidențial organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile 

Codului de etică. 

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. centrul elaborează și aplică proceduri proprii pentru fiecare tip de activitate; 

4. centrul măsoară gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. administrarea patrimoniului centrului; 

2. activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare; 

3. asigurarea salarizarii personalului; 

4. utilizarea instrumentelor standardizate de lucru și a personalului calificat, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor. 

 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane  Adulte cu 

Handicap” Urlați  funcţionează cu un număr de 175 angajați, conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova, din care: 

a) personal de conducere: director (111207), contabil șef (121120), coordonator personal de specialitate 

(111220); 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, de recuperare, de evaluare socializare (69,14%); 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire; 

d) voluntari. 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1 pentru serviciile acordate în centrele rezidenţiale pentru 

persoane cu dizabilităţi. 

 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este asigurat de: 

a) director (111207); 

b) contabil-șef (121120); 

c) coordonator personal de specialitate (111220). 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  

a) Director (COD COR 111207): 

- 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.; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor 

şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

- elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului de specialitate la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

- 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 
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calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

- întocmeşte raportul de evaluare și raportul anual de activitate, evaluând anual personalul din 

subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de evaluare; 

- asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

- desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității, administrează 

patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată referitoare la încălcări ale drepturilor 

beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

- 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; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

ordine interioară și a procedurilor care reglementează desfășurarea activității în cadrul unității; 

- 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; 

- 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; 

- numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

- întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil; 

- vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

- aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără plată; 

- desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

- asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea 

și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a persoanelor 

adulte; 

- aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

- se subordonează Directorului Executiv Adjunct și Directorului Executiv al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

- respectă codul deontologic profesional; 

- îndeplinește atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției aprobat de 

Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, precum 

și orice alte atribuții prevăzute de lege; 

- exercită atribuțiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

- elaborează și propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal și statul de funcții 

pentru avizare consiliului consultativ al centrului și colegiului director al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- exercită funcția de ordonator terțiar de credite; 

- răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități; 

- administrează resursele financiare ale unității, în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea financiară, evidența bugetară și controlul financiar, conform legii; 

- răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit legii; 

- elaborează, revizuiește și aprobă metodologia de organizare și funcționare, manualul de proceduri, 

ghidul beneficiarului, regulamentul de ordine interioară sau, după caz, normele interne de funcționare, 

proceduri de lucru etc.; 

- menţine comunicarea şi colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu serviciul 

public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii publice 

locale şi centrale, în folosul beneficiarilor; 
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- elaborează proceduri operaționale prevăzute Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al 

acestuia; 

- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata 

contribuţiei; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 

- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, 

respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, iar 

beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoştinţă; tabelul cu numele persoanelor care 

au semnat pentru luare la cunoştinţă constituie anexă la procedură; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, 

pct. 5, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, 

pct. 6, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- elaborează şi aplică Codul de etică; 

-  înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, toate 

situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi 

acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidential şi/sau al organelor 

abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună cu 

soluţiile de rezolvare; 

- înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau 

degradante, toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează pentru 

rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidential şi/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradare 

împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul 

total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la 

sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri 

ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității 

publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului Comisiei de 

Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire la 

etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 
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- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de Monitorizare. 

 

b) Contabil-șef (COD COR 121120): 

- cunoaște și respectă codul profesional și legislația funcției specifice deținute; 

- emite în conformitate cu prevederile legale proiecte de operațiuni însoțite de note justificative, respectă 

aplicarea legii nr.119/1999 și OMF nr.522/2003; 

- răspunde de organizarea evidenței contabile, circuitul documentelor și înregistrarea acestora; 

- acordă viza de control financiar preventiv și va proceda la verificarea documentelor, conținutul 

acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate, existența actelor justificative specifice 

operațiunilor contabile; 

- verifică consumurile lunare ale unității, stabilite pe baza documentelor legale (liste zilnice de       

alimente, bonuri de consum, transferuri, donații etc.); 

- ține evidența fișelor privind operațiunile bugetare pe articole și alineate, evidența sintetică și analitică a 

tuturor conturilor folosite pentru întocmirea situațiilor financiare și contabile ale unității (balanțe, 

bilanț); 

- verifică înscrierea corectă a tuturor drepturilor de personal (sporuri, condiții, ore de noapte etc.) în 

aplicația de salarizare; 

- urmărește și verifică dacă se face la timp lichidarea debitorilor, respectiv a creditorilor; 

- împreună cu conducătorul unității, respectiv administratorul, stabilește planul de reparații capitale și 

curente, revizii tehnice pentru instalații, clădiri și mijloace de transport, planul de achiziții și planul de 

investiții; 

- controlează inopinant dacă mărfurile primite la magazie și eliberate corespund cu cele înscrise în 

documentele de însoțire; 

- verifică, împreună cu conducătorul unității sau în lipsa acestuia, modul de îndeplinire al sarcinilor de 

serviciu în toate sectoarele de activitate; 

- întocmește registrul mijloacelor fixe, registrul jurnal, registrul inventar și registrul CFP; 

- întocmește proceduri de lucru pentru derularea activităților specifice biroului de contabilitate; 

- îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine; 

- întocmește contracte de garanții pentru gestionarii unității și verifică constituirea garanțiilor față de 

salariul stabilit, încasarea garanțiilor și depunerea lor la bancă; 

- ține evidența cecurilor pentru garanții constituite ale garanțiilor din unitate, solicită extrase de cont 

pentru urmărirea soldurilor; 

- verifică lunar inventarierea stocurilor de carburanți și lubrifianți; 

- stabilește conform legislației în vigoare plata contribuției beneficiarilor cu venituri, în colaborare cu 

asistentul social și urmărește încasarea acestora; 

- participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

- are obligația de a păstra secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, datelor  

sau informațiilor care nu sunt destinate publicității și la care au acces; 

- își completează permanent nivelul de cunoștințe cu noutățile în domeniu, frecventează și absolvă 

cursurile de perfecționare organizate sau recomandate de către instituție; 

- manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului realizat de către șeful ierarhic superior sau de 

către alte organe competente; 

- asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului şi calităţile 

angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale; 

- asigurarea unui sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale 

individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare; 

- cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în Regulament Intern 

al CRRNPAH Urlati, R.O.F. al CRRNPAH Urlați, codul de conduită al personalului contractual din 

cadrul CRRNPAH Urlați, Legea 53/2003 privind codul muncii republicat și alte legi speciale aplicabile 

în cadrul relației contractuale cu CRRNPAH Urlați. Nerespectarea prezentelor atribuții, constituie 

abatere disciplinară și se sancționează; 
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- prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația a îndeplini și alte sarcini dispuse de 

conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității unității. 

 

c) Coordonatorul personalului de specialitate (COD COR 111220): 

- coordonatorul personalului de specialitate al centrului, fiind conducătorul compartimentelor "evaluare, 

socializare", "recuperare" și "asistență medicală", poartă răspunderea pentru activitatea desfașurată de 

către personalul de specialitate care face parte din aceste compartimente; 

- asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru activitatea personalului din subordinea sa directă; 

- răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din subordinea sa directă și propune 

directorului centrului măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea activităților pe 

compartimentele din care face parte acest personal; 

- asigură cunoașterea și aplicarea în cadrul centrului a normelor cuprinse în reglementări legale în 

vigoare specifice compartimentelor pe care le coordonează; 

- asigură buna organizare și desfășurare a activității de evaluare, socializare și recuperare a 

beneficiarilor; 

- elaborează/revizuiește procedurile de lucru corespunzătoare activității compartimentelor a cărui 

activitate o coordonează; 

- propune directorului centrului îmbunătățirea normelor interne de funcționare în ceea ce privește 

activitatea personalului din subordinea sa directă; 

- monitorizează acordarea serviciilor medicale, administrarea medicației, efectuarea îngrijirilor medicale 

de bază și facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate alternative celor din 

centru; 

- monitorizează activitățile de îngrijire acordate beneficiarilor rezidenți în centru pentru asigurarea 

calității vieții și promovarea unui stil de viață sănătos; 

- elaborează planificarea anuală și lunară a activităţilor beneficiarilor pentru promovarea vieţii active, 

împreună cu personalul de specialitate; 

- elaborează şi răspunde de aplicarea programelor de curăţenie (curățenie şi dezinfecţie) a tuturor 

spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare; 

- transmite notificările de deces către Consiliul de Monitorizare a implementării Convenției privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități cu privire la decesele înregistrate în cadrul instituției în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

- organizează și desfășoară, în funcţie de categoria de beneficiari şi scopul/funcţiile centrului, împreună 

cu personalul de specialitate, activităţi de informare, educaţie extracurriculară, terapii ocupaţionale etc. 

care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei, a valorilor promovate în 

comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, 

facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocaţională 

şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi diverse dispozitive asistive etc. 

- întocmește împreună cu personalul de specialitate proiecte privind derularea activităților de socializare, 

excursii, sărbatorirea zilelor de naștere și asigură condiţiile necesare pentru derularea activităţilor de 

socializare şi petrecere a timpului liber, organizează excursii, organizează sărbătorirea zilelor de naştere, 

a unor sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarilor la spectacole. 

- organizează împreună cu personalul de specialitate activităţi care necesită un minim efort fizic, mental 

şi intelectual (gimnastică, dans, jocuri de şah, table, lectură, audiţii muzicale, pictură etc.); 

- respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra beneficiarilor; 

- promovează şi aplică măsuri de protejare a beneficiarilor împotriva oricărei forme de intimidare, 

discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

- păstrează secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, datelor sau informațiilor 

care nu sunt destinate publicității și la care au acces; 

- participă la activități în afara programului de lucru când situația o cere; 

- respectă valorile și principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justiția socială, 

demnitatea și unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relațiilor umane și dezvoltarea 

profesională permanentă în vederea creșterii calității intervenției sociale;  

- acționează cu onestitate și responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei și standardele 

profesionale; 
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- respectă programul de lucru și folosește integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de 

serviciu; 

- cunoaște și respectă normele de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor; 

- cunoaște și respectă R.I. și R.O.F. al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Urlați; cunoaște, aplică și respectă procedurile de lucru elaborate de către 

DGASPC Prahova și de către conducerea centrului; duce la îndeplinire orice notă internă, notă de 

serviciu sau sarcina cuprinsă în proceduri de lucru aprobate de directorul centrului. 

 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ 

superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în 

domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 

domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 

domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 

legii. 

 

 

ART. 10 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a 

„Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane cu Adulte cu Handicap” 

Urlați, a respectării standardelor minime de calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea 

centrului. 

(2) Consiliul consultativ este compus din: directorul centrului, un asistent social din centru, 

reprezentant/reprezentanți ai DGASPC Prahova şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în 

cadrul centrului, aleşi în mod democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact 

direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare 

etc.); 

b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei 

persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a 

serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în 

condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 

 

 

ART. 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar. 

 

(1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, de recuperare, de evaluare socializare este asigurat 

de: 

- Medic specialist (221201) 

- Asistent medical generalist (325901) 

- Asistent farmacie (321301) 

- Asistent medical nutriție și dietetică (226918) 

- Infirmier (532103) 

- Psiholog (263401) 

- Psihopedagog (263412) 

- Asistent social (263501) 
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- Instructor educație (263508 ) 

- Instructor ergoterapie (223003) 

- Maseur (325501) 

- Pedagog de recuperare (341202) 

 

(2) 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 etc.; 

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 etc.; 

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. 

 

a) Medic specialist (COD COR 221201) 

- Răspunde de coordonarea activităţii cabinetului medical; 

- Răspunde de actele pe care le întreprinde şi de deciziile luate, conform pregătirii şi în limitele 

competenţei profesionale; 

- Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;  

- Răspunde de calitatea serviciilor oferite;  

- Reactualizarea permanentă a cunoştinţelor profesionale prin studiu individual şi educaţie medicală 

continuă; 

- Asigură primul ajutor în urgenţe medicale; 

- Serviciile medicale vor fi acordate în mod nediscriminatoriu. 

 

b) Asistent medical generalist (COD COR 325901): 

- Participă la evaluarea beneficiarului admis în centru din punct de vedere al stării de sănătate şi gradului 

de autonomie păstrată, nevoilor speciale de tratament, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe 

(droguri, alcool, tutun ş.a.) și consemnează în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului. Fişa de 

evaluare/reevaluare a beneficiarului este semnată de persoanele care au efectuat evaluarea (inclusiv 

profesia/ocupaţia acestora). În fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele 

evaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări; 

- Urmărește evoluția funcțiilor vitale ale beneficiarului (puls, tensiune arterială, temperatură, respirație, 

tranzit intestinal, diureză etc.) și le notează în foile de observație ale beneficiarilor; 

- Administrează tratamentul oral și parenteral beneficiarilor (injecții, perfuzii conform recomandărilor 

medicilor menționate în foile de observație). Ia toate măsurile ce se impun pentru a avea certitudinea că 

beneficiarul a primit și a luat corect tratamentul. Urmărește (în mod deosebit) comportamentul 

beneficiarilor care sunt refractari la administrarea tratamentului, previne ca aceștia să nu „mimeze” 

administrarea tratamentului, să nu-și provoace vărsături la scurt timp după administrarea medicației sau 

să folosească alte metode de evitare a administrării tratamentului sau diminuării efectului acestuia; 

- Însoțește beneficiarul la efectuarea examenelor clinice/paraclinice de specialitate (consult 

interdisciplinar de specialitate efectuat în afara centrului, controale medicale diverse, control 

oftalmologic - ochelari, consult sau lucrări stomatologice, protezare etc.). 

 

c) Asistent farmacie (COD COR 321301): 

- Organizează farmacia (spațiile de lucru, de depozitare și activitatea) conform normelor legale în 

vigoare; 

- Asigură aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare, întocmește comenzile către depozitele 

farmaceutice și ține evidența contractelor încheiate, în funcție de necesarul unității. Răspunde de 

inventarul din dotare; 
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- Eliberează din farmacie medicamentele prescrise de medic în foaia de observație și condica de 

prescripție; 

- Verifică cantitatea și calitatea medicamentelor, termenele de valabilitate ale acestora, efectueză 

recepția cantitativă și calitativă a medicamentelor;  

- Răspunde de gestionarea medicamentelor și a materialelor sanitare, verifică condica de medicamente și 

cantitățile înscrise, pune de acord lunar fișele de magazie cu balanța analitică de verificare; 

- Verifică periodic împreună cu asistentul medical termenele de valabilitate și modul de 

depozitare/păstrare aflate în aparatul medical. 

 

d) Asistent medical nutriție și dietetică (COD COR 226918): 

- Conduce, coordonează, organizează și supraveghează  prepararea regimurilor alimentare profilactice și 

terapeutice, pentru grupurile de beneficiari rezidenți; 

- Alcătuieşte regimul alimentar în funcţie de indicaţia medicului, indicaţiile dietetice specifice fiecărei 

afecţiuni, numărul de porţii; 

- Centralizează zilnic regimurile dietetice prescrise pacienţilor în raport cu datele din foaia de 

observaţie; 

- Întocmeşte zilnic reţetarul (desfăşurătorul de gramaj) unde specifică alimentele ce fac obiectul 

regimurilor, felurile de mâncare pe regimuri, gramajul/porţie (poate fi adaptat în funcţie de posibilități),  

numărul de porţii/regim; 

- Verifică zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor şi cantitățile calculate, numărul de 

porţii solicitate, normele de igienă la servire, circuitului felurilor de mâncare. 

 

e) Infirmier (COD COR 532103): 

- Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată perioada 

programului de lucru. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal 

asupra beneficiarilor; 

- Participă la formarea și organizarea autonomiei personale și sociale a beneficiarilor; 

- Acordă sprijin pentru efectuarea toaletei zilnice a beneficiarilor. Efectuează toaleta zilnică și ori de 

câte ori este nevoie a beneficiarilor imobilizati cu respectarea normelor de igienă; 

- Acordă ajutor zilnic beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălat parţial sau total, bărbierit, 

pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, transfer în fotoliul rulant, deplasare în interiorul 

camerei etc.); 

- Efectuează zilnic manevrele de prevenire a ulcerului de decubit (escarelor) şi se utilizează materiale şi 

echipamente specifice (saltele şi perne antiescară etc.) pentru beneficiarii imobilizaţi la pat; 

- Răspunde de schimbarea pampers-ilor (minim de 3 ori/zi sau ori de câte ori este necesar) și toaleta 

zilnică pentru beneficiarii cu incontinenţă (urinară, de fecale, mixtă), ținând evidența scrisă zilnică a 

pampers-ilor consumați;  

- Servește masa beneficiarilor (activ și pasiv), asigurându-le condițiile igienico-sanitare conform 

normelor specifice de igienă, urmărind în permanentă noile deprinderi (igiena și autoalimentația) ale 

beneficiarilor. Transportă alimentele de la blocurile alimentare în sălile de mese sau în saloane, cu 

respectarea normelor igienico-sanitare; 

- Efectuează și răspunde de activitatea de curățenie și dezinfecție conform planului de curățenie și 

dezinfecție în spațiile repartizate; 

- Predă sau primește tura de serviciu faptic și scriptic, pe bază de semnatură în raportul de tură, caiet în 

care are obligația de a consemna orice eveniment survenit în timpul programului și are interdicția de a 

părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului. În caz de neprezentare a schimbului, anunță 

conducerea unității pentru a fi luate măsurile necesare; 

- Consemnează în raportul de tură toate activitățile desfășurate, modul de efectuare a curățeniei și  

dezinfecției, modul de desfășurare a servirii mesei la beneficiarii care servesc masa în pavilion, precum 

și alte activități desfășurate în timpul programului de lucru. 

 

f) Psiholog (COD COR 263401) 

- Asigură monitorizarea prin anamneză psihologică a fiecărui caz și evaluează starea de sănătate 

mentală, alcătuind fişa de observaţie psihologică; 
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- Evaluează fiecare beneficiar din punct de vedere bio-fiziologic, comportamental, subiectiv-emoțional, 

al personalității, cognitiv și neuropsihologic cu ajutorul metodelor și procedeelor definite; 

- Evaluează beneficiarul admis în centru din punct de vedere al stării generale și gradului de autonomie 

și comunicare, al nevoilor specifice de abilitare și reabilitare, al nevoii de menținere sau dezvoltare a 

deprinderilor de viață independentă și integrare, de asistență și îngrijire, al nevoilor educaționale, 

culturale, al riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, altele), precum și al 

intereselor vocaționale și abilităților lucrative; 

- Alcătuieşte fişe personalizate pentru a defini treptat tehnicile operaţionale cu care se va opera în 

demersul psihologic de recuperare; 

- Efectuează intervenții specifice pentru beneficiari, oferă consiliere și terapie suportivă sau de scurtă 

durată, consiliere în situații de criză, intervine prin mediere și negociere în rezolvarea conflictelor. 

 

g) Psihopedagog (COD COR 263412): 

- Analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi 

planifică activitatea de intervievare şi consiliere; 

- Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă și de limbaj, de educaţie şi reabilitare 

comportamentală pentru beneficiari; 

- Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui beneficiar; 

- Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală, precum şi terapii specifice 

psihopedagogice; 

- Colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de 

consiliere şi terapii specifice psihopedagogice; 

- Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă alături de educator; 

- Sprijină metodologic activitatea instructorilor de ergoterapie participând activ la realizarea 

planificărilor, dar şi la elaborarea obiectivelor educaţionale. 

 

h) Asistent social (COD COR 263501): 

- Ține evidența dosarelor sociale ale beneficiarilor verificând existența tuturor actelor necesare, conform 

legislației în vigoare și a procedurilor operationale. Înregistrează în cartea de imobil datele de 

identificare ale tuturor beneficiarilor; 

- Evaluează beneficiarul admis în centru din punct de vedere al stării generale și gradului de autonomie 

și comunicare, al nevoilor specifice de abilitare și reabilitare, al nevoii de menținere sau dezvoltare a 

deprinderilor de viață independentă și integrare, de asistență și îngrijire, al nevoilor educaționale, 

culturale, al riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, altele), precum și al 

intereselor vocaționale și abilităților lucrative; 

- Conform procedurilor operaționale, elaborează planul personalizat, stabilește serviciile asigurate 

beneficiarului pe perioada rezidenței în centru, precum și personalul implicat în realizarea planului 

personalizat și înmânează un formular beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia; 

- Realizează reevaluarea beneficiarului anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă 

apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al 

beneficiarului; 

- Gestionează corespunzător dosarul personal al beneficiarului și se asigură că acesta este completat cu 

toate documentele conform legislației în vigoare; 

- Întocmește toate documentele necesare eliberării cărților de identitate și a vizelor de reședință, în 

termenele prevăzute de lege și însoțește beneficiarii la SPCLEP; 

- Întocmește lunar, trimestrial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat, situațiile statistice sau 

altele, solicitate. 

 

i) Instructor educație (COD COR 235204): 

- Participă la aplicarea și desfășurarea activităților educativ-recuperatorii ale beneficiarilor; 

- Întocmește, împreună cu psihologul și asistenții sociali, proiecte privind derularea activităților de 

socializare, excursii, sărbătorirea zilelor de naștere și asigură condiţiile necesare pentru derularea 

activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber, organizează excursii, organizează sărbătorirea 

zilelor de naştere, a unor sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarilor la spectacole; 
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- Întocmește și răspunde de următoarele documente care reflectă activitatea sa în cadrul programului 

desfășurat: 

* caiet de observații pentru activitățile zilnice; 

* fișa beneficiarului de servicii; 

* planificări lunare; 

* planificări anuale. 

- În colaborare cu asistentul social și psiholog, desfășoară activitatea conform planului anual de 

activitate, programul personalizat și participă la îngrijirea beneficiarului; 

- Organizează activități cu caracter terapeutic pe grupe de deficiențe sau individual, după caz, urmărind 

evoluția zilnică a persoanelor aflate în grupa/sectorul unde este repartizat. 

 

j) Instructor ergoterapie (COD COR 223003): 

- Cunoaște beneficiarii din grupa/sectorul unde este repartizat (nume, prenume, particularități 

psihoindividuale); 

- Întocmește la zi și răspunde de caietul de activități zilnice și dosarele personale ale beneficiarilor din 

grupa/pavilionul unde este repartizat pentru a putea asigura continuitatea activităților educativ-

recuperatorii ale beneficiarilor, conform planului stabilit, de către un alt instructor din echipă, în cazul 

schimbării grupei, concediu de odihna etc.; 

- Completează fişa beneficiarului cu datele privind serviciile/activităţile de recuperare/reabilitare 

funcţională, de integrare/reintegrare socială desfășurate; 

- În colaborare cu asistentul social și psiholog, desfășoară activitatea conform planului anual de 

activitate, programul personalizat și participă la îngrijirea beneficiarului; 

- Ia măsuri de stimulare și dezvoltare a deprinderilor de autonomie a persoanei și promovează drepturile 

și interesele beneficiarului; 

- Organizează activități cu caracter terapeutic pe grupe de deficiențe sau individual, după caz, urmărind 

evoluția zilnică a persoanelor aflate în grupa/sectorul unde este repartizat; 

- Organizează și desfășoară, în funcţie de categoria de beneficiari şi scopul/funcţiile centrului, împreună 

cu psihologul și asistenții sociali, activităţi de informare, consiliere, educaţie extracurriculară, terapii 

ocupaţionale etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei, a valorilor 

promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni, pregătire pentru viaţa 

independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la 

formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi diverse dispozitive asistive etc.; 

- Asigură integrarea-incluziunea beneficiarului în comunitate, comunicarea interpersonală și aplică 

formele de lucru în echipă; 

- Activitățile se desfășoară cu respectarea orarului zilnic, aprobat de conducerea unității; 

- Elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active, împreună cu psihologul, 

asistenții sociali. 

 

k) Maseur (COD COR 325501): 

- Asigură condițiile igienico-sanitare în cabinetul de masaj; 

- Efectuează activitățile necesare pregătirii beneficiarilor și aplică tipul de masaj recomandat; 

- Cunoaște dosarul medical al beneficiarilor; 

- Organizează programul cabinetului de masaj, cu acordul conducătorului unității, supraveghează 

beneficiarii în timpul folosirii echipamentelor; 

- Ține legătura cu cadrele medicale în vederea desfășurării în cele mai bune condiții a activității și 

pentru asigurarea stării de sănătate a beneficiarilor; 

- Întocmește fișele de masaj pentru fiecare beneficiar în parte conform procedurii; 

- Ține evidenţa zilnică a beneficiarilor, a activităţilor desfăşurate pe intervale orare şi monitorizează 

progresele înregistrate pentru serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională desfășurate; 

- Completează fișa beneficiarului cu programele de recuperare/reabilitare funcţională desfășurate de 

beneficiar. 
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l) Pedagog de recuperare (COD COR 235205): 

- Implementează acţiunile şi activităţile de recuperare prevăzute de planul personalizat elaborat în 

echipa multidisciplinară pentru fiecare beneficiar în parte; 

- Stabilește activităţile specifice stimulării şi recuperării beneficiarului, participă la evaluarea 

beneficiarului, participă la aplicarea planului personalizat, la formarea deprinderilor de autonomie 

personală şi socială ale beneficiarilor, la susținerea integrării beneficiarului în familie şi comunitate. 

 

 

ART. 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, 

achiziţii etc. şi este reprezentat de: 

 

a) Inspector de specialitate (COD COR 242203): 

- Întocmește lunar statul de funcții și îl prezintă spre verificare și aprobare contabilului-șef și 

directorului centrului; 

- Întocmește lunar statele de plată cu toate anexele (calculul concediilor medicale, evidența concediilor 

de odihnă și a altor concedii etc.), le prezintă pentru verificare contabilului-șef și spre aprobare 

directorului centrului. Efectuează toate operațiunile necesare întocmirii statelor de plată lunare în 

programul de salarii; 

- În baza recapitulației de la salarii aprobată, întocmește nota contabilă la salarii, ALOP-urile și OP-urile 

în vederea achitării salariilor și virării contribuțiilor aferente angajaților și angajatorului la bugetele de 

stat; 

- Întocmește și depune, la termenele stabilite, situațiile statistice solicitate de către DGASPC Prahova, 

respectiv INSSE; 

- Efectuează modificările necesare în Registrul Electronic General de Evidență Salariați (REVISAL), 

conform legislației în vigoare; 

- Ține evidența dosarelor personale ale salariaților, a concediilor de odihnă și a concediilor medicale; 

- Întocmește documentația necesară recrutării și selecției personalului contractual, întocmește contracte 

individuale de muncă, acte adiționale, dispoziții, note interne, adeverințe salariați etc. Întocmește 

proceduri de lucru în domeniul resurselor umane; 

- Întocmește și propune aprobării conducerii instituției documentele necesare derulării achizițiilor 

publice; 

- Participă la elaborarea programului anual al achizițiilor publice, cunoaște și respectă legislația în 

domeniul achizițiilor publice; 

- Participă la negocierea prețurilor pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări de la furnizori sau 

prestatori; 

- Urmărește derularea contractelor încheiate de instituție și asigură rezolvarea sesizărilor referitoare la 

derularea contractelor de achiziții publice încheiate; 

- Asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice aferente. 

 

b) Referent (COD COR 331309): 

- Întocmește, completează și transmite documente, analizează contabil documentele primare colectate, le 

încadrează pe articole contabile, contează operațiunile primordiale, sortează documentele în vederea 

arhivării specifice; 

- Ține evidența analitică a conturilor de alimente, medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, pe 

toate sursele de finanțare (buget, fonduri speciale, autofinanțare etc.); 

- Solicită zilnic de la magaziner documentele de intrare-ieșire (facturi fiscale, note de recepție, bonuri de 

consum, liste de alimente etc.), le verifică din punct de vedere cantitativ-valoric cu fișele de magazie, 

urmărind exactitatea datelor, cantitățile înscrise, prețurile unitare, codificarea lor, scrie contarea pe 

facturi (inclusiv articolul bugetar), semnează pentru verificarea acestora și le predă contabilului-șef 

pentru acordarea vizei CFP; 
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- Întocmește ALOP-uri (angajament, propunere, ordonanțare) pentru facturi în vederea efectuării plății, 

le semnează la rubrica ,,compartiment contabilitate”, pe facturi aplică ștampila ,,Bun de plată”, le 

semnează și le predă contabilului-șef în vederea întocmirii OP-urilor; 

- Întocmește lunar sau ori de câte ori este nevoie balanțe analitice de materiale pentru verificare și 

corelarea acestora cu fișele de magazie (punctaje) și cu soldurile din balanța de verificare a conturilor 

analitice, raportarea lunară fiind predată contabilului-șef până la data de 3 a lunii pentru luna anterioară, 

pe toate sursele de finanțare, pentru verificarea cu balanța sintetică; 

- Trimestrial, prezintă contabilului-șef, grafic de inventariere prin sondaj parțial (sau total, dacă este 

cazul), punctaj scriptic-faptic a conturilor aflate în verificarea sa, stabilind rezultatele inventarierii; 

- Verifică prin sondaj sau în totalitate bunurile materiale eliberate de magaziner în baza bonurilor de 

consum, a listelor de alimente etc.; 

- Participă la întocmirea necesarului anual de alimente, medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți; 

- Participă (la dispoziția comisiei de inventariere), la inventarierea bunurilor din centru, stabilind 

rezultatele inventarierii conform legislației în vigoare; 

- Întocmește graficele de lucru (până la data de 25 ale lunii pentru luna următoare) ținând cont de 

concediile de odihnă și de cererile salariațiilor; 

- Vizează condicile de prezență verificând concordanța între condici și grafice; 

- Completează zilnic pontajele pentru fiecare compartiment în parte și la finele lunii le predă la resurse 

umane pentru calculul salariilor;  

- Emite facturi în cadrul unității, aferente serviciilor sociale prestate pentru alte județe, materiale 

reciclabile etc. și ține evidența dosarelor de recuperare a debitelor de la DGASPC-uri; 

- Arhivează toate documentele unității conform legislației în vigoare și răspunde de depozitarea lor, în 

spații corespunzătoare, pe categorii, cât și gestionarea acestora (conform legislației). 

 

c) Casier (COD COR 523003): 

- Întocmește chitanțele pentru încasări diverse și pentru contribuțiile beneficiarilor;  

- Întocmește borderoul încasărilor și depune banii la Trezorerie; 

- Întocmește dispozițiile de încasare și plăți în cadrul serviciului financiar-contabil; 

- Ține evidența contribuțiilor beneficiarilor încasate atât de la beneficiari, cât și de la aparținătorii 

acestora, pe fișe de contribuții/beneficiar, în strânsă colaborare cu asistentul social; 

- Semnalează conducerea unității cu privire la debitele restante ale beneficiarilor; 

- Întocmește registrul de casă și asigură gestionarea operațiunilor de casă; 

- Participă la inventariere, când se dispune de către conducerea unității;  

- Urmărește bunurile încredințate pe locurile de folosință și le centralizează periodic prin sondaj, ține 

evidența contului de obiecte de inventar pe locuri de folosință făcând punctajul lunar cu contabilul de 

cont. La finele anului întocmește centralizarea acestor obiecte pe gestiuni, pentru verificarea cu balanța 

analitică a unității. 

 

d) Administrator (COD COR 515104): 

- Împreună cu conducătorul unității, respectiv contabilul-șef stabilește planul de reparații capitale și 

curente, revizii tehnice pentru instalații, clădiri și mijloace de transport, planul de achiziții și planul de 

investiții; 

- Solicită pe bază de referat de necesitate toate materialele sau alte obiecte de inventar utile executării în 

depline condiții de securitate a lucrărilor; 

- Ia măsurile necesare pentru buna funcționare a aparatelor și instalațiilor de lucru și ține legătura cu 

unitățile prestatoare de servicii în vederea reparării și punerii în funcțiune a acestora; 

- Îndrumă, supraveghează și controlează activitatea muncitorilor din subordine și propune măsuri pentru 

buna desfășurare a activității; 

- Monitorizează cum sunt întrebuințate materialele scoase de muncitori, necesitatea lor și întrebuințarea 

acestora până la completa epuizare, întocmește pentru fiecare lucrare procese verbale de finalizare a 

lucrărilor executate și le prezintă directorului pentru aprobare; 

- Urmărește bunurile încredințate pe locurile de folosință și le centralizează periodic prin sondaj, ține 

evidența contului de obiecte de inventar pe locuri de folosință făcând punctajul lunar cu contabilul de 
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cont, la finele anului întocmește centralizarea acestor obiecte pe gestiuni, pentru verificarea cu balanța 

analitică a unității; 

- Verifică zilnic și constată dacă există probleme de funcționare (apă, gaze, electricitate, uși, ferestre, 

grupuri sanitare, garduri etc.) la pavilioanele existente, aduce la cunoștința conducerii unității și ia 

măsuri concrete de remediere a celor constatate. 

 

e) Magaziner (COD COR 432102): 

- Răspunde de executarea operațiunilor în domeniul său de activitate. Prezintă anual conducerii unității 

cazierul și alte documente necesare exercitării  profesiei; 

- Recepționează marfă în baza documentelor legale de însoțire (facturi, avize, certificate de garanție, 

calitate, licență de transport etc.) în prezența comisiei de recepție, răspunde din punct de vedere 

cantitativ și calitativ de bunurile recepționate; 

- Întocmește notele de recepție și constatare de diferențe pe care le predă responsabilului de cont; 

- Răspunde, din punct de vedere cantitativ și calitativ, de bunurile din magazie în fața organelor 

competente; 

- Etichetează toate bunurile și mărfurile din magazie; 

- Solicită conducerii unității asistența tehnică de specialitate când primește bunuri cu caracteristici 

pentru care nu posedă cunoștințele necesare; 

- Păstrează și distribuie alimentele, materialele, obiectele de inventar etc. doar în baza documentelor 

legale de intrare-ieșire, vizate de compartimentul de contabilitate al instituției; 

- Verifică zilnic stocurile faptice cu cele scriptice, iar când constată diferențe, are obligația de a anunța 

contabilitatea pentru reglementarea situației; 

 

f) Muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001): 

- Pregătește hrana la timp și în condiții optime, conform listei zilnice de meniu, răspunde de afișarea 

zilnică a meniului; 

- Primește alimente de la magaziner, participă la cântărirea acestora în prezența asistentului medical 

desemnat. Depozitează corespunzător alimentele primite până la preparare în dulapuri, frigidere, lăzi 

frigorifice; 

- Răspunde de cantitatea și calitatea hranei beneficiarilor, potrivit rației alimentare stabilite, respectă 

fluxul tehnologic de transformare conform rețetarului, în cazuri speciale alimentele nefolosite vor fi 

predate la magazie cu întocmirea documentelor legale; 

- Cunoaște rația de alimente și regulile principale de pregătire a hranei pentru beneficiari; 

- Asigură respectarea regulilor de igienă în folosirea alimentelor; 

- Răspunde de probele alimentare, care se vor ține 48 de ore în frigiderul de probe și va bifa zilnic 

temperatura din frigider; 

- Eliberarea alimentelor pentru blocul alimentar se va face numai pe baza listei zilnice de alimente, 

întocmită în 2 exemplare, din care unul rămâne la sectorul bucătărie și unul la magaziner, pentru 

înscrierea cantității eliberate, deci să opereze în fișele de magazie; 

- Predă alimentele bucătarului, în prezența cadrului medical de serviciu desemnat să participe la 

eliberarea alimentelor. 

 

g) Muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201): 

- Respectă regulile de igienă în folosirea alimentelor și răspunde împreună cu bucătarul de calitatea 

alimentelor primite sau de lipsurile constatate; 

- Asigură igiena zilnic în toate încăperile din blocul alimentar, dezinfectează mesele de lucru, sertarele, 

pavimentele etc. Răspunde de inventarul din dotare; 

- Casează imediat obiectele deteriorate din cadrul bucătăriei (veselă ciobită, oale, crătiți 

necorespunzătoare etc.); 

- Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate; 

- Asigură securitatea în timpul programului și la ieșirea din program (oprirea gazelor, a plitelor electrice, 

a apei etc.). 
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h) Muncitor calificat instalator (COD COR 712609): 

- Semnalează defecțiunile pe care nu le poate repara singur și care necesită intervenția specialiștilor; 

- Asigură asistența tehnică la recepționarea aparatelor, instalațiilor și a tuturor utilajelor de lucru și 

întreține curățenia la locul de muncă; 

- Componentele instalaţiilor ce urmează a fi montate sunt identificate, verificate şi inventariate pentru 

conformitate cu specificaţiile tehnice. 

i) Muncitor calificat electrician (COD COR 741307): 

- Verifică și remediază toate deficiențele care pot crea posibilități de incendiu sau electrocutări, atât 

pentru instalația electrică, cât și pentru întreaga aparatură electrică existentă în dotarea unității; 

- Verifică, întreține și remediază în caz de defecțiune instalația electrică de la mașina de spălat rufe, la 

mașinile de călcat rufe, verifică starea de funcționare a motoarelor electrice zilnic și gresează rulmenții 

de la aceste motoare la nevoie, ține instructaje cu persoanele care lucrează zilnic cu utilajele de mai sus, 

răspunde de bunul mers al întregului sistem electric; 

- Semnalează defecțiunile pe care nu le poate repara singur și care necesită intervenția specialiștilor; 

- Are interdicția de a executa lucrări care depășesc profesional cunoștințele sale pentru a preîntâmpina 

eventualele accidente tehnice; 

- Pentru executarea lucrărilor, solicită pe bază de referat de necesitate toate materialele sau alte obiecte 

de inventar necesare executării în depline condiții de securitate a lucrărilor încredințate; 

- Nu permite beneficiarilor să utilizeze în niciun scop energia electrică, să racordeze receptorii electrici 

la sursele de curent, să repare eventualele defecțiuni la instalația electrică sau să fie folosiți ca ajutoare la 

lucrările electrice sau de altă natură care sunt în atribuțiile sale de serviciu. 

 

j) Muncitor calificat zugrav (COD COR 713102): 

- Repară glafurile rupte (la geamuri și uși), plachează/înlocuiește gresia și faianța la suprafețele care au 

nevoie; 

- Asigură lucrările de zugrăvire în interior și exterior în limita competențelor și conform procedurilor 

proprii de lucru; 

- La executarea lucrărilor de întreținere și reparații are obligația de a cunoaște normele de protecție a 

muncii, NTS și SSM, să poarte echipamentul de lucru și protecție, cât și sculele necesare  

corespunzătoare executării lucrărilor încredințate; 

- Este interzisă executarea de lucrări care depășesc profesional cunoștințele sale pentru a preîntâmpina 

eventualele accidente tehnice; 

- Pentru executarea lucrărilor, solicită pe bază de referat de necesitate toate materialele sau alte obiecte 

de inventar necesare executării în depline condiții de securitate a lucrărilor încredințate; 

- Nu permite beneficiarilor să utilizeze în niciun scop uneltele și utilajele pe care le are în exploatare, să 

repare eventualele defecțiuni sau să fie folosiți ca ajutoare la lucrările de tâmplărie sau de altă natură 

care sunt în atribuțiile sale de serviciu. 

 

k) Muncitor calificat tâmplar (COD COR 752201): 

- Pregăteşte locul de muncă, inclusiv cu utilajele necesare într-o manieră corespunzătoare asigurării unei 

productivităţi maxime; 

- Toate operațiunile manuale sunt efectuate cu cerințele legale şi cu normele naţionale de protecţie a 

muncii; 

- Efectuează toate lucrările respectând cerinţele impuse de tehnologia de calitate la locul de muncă; 

- Se preocupă continuu de diminuarea şi eliminarea defectelor apărute la tâmplărie; 

- Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate la locul de muncă şi se preocupă permanent de îmbunătăţirea 

lor; 

- Cunoaşte cerinţele de calitate pentru materia primă şi materialele utilizate, cunoaşte cerinţele de 

calitate pentru lucrările executate. Cunoaşte sculele şi echipamentele în vederea asigurării unor lucrări 

de calitate; 

- Stabileşte etapele şi modul de abordare în funcție de sarcinile de îndeplinit şi timpul disponibil. 
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l) Muncitor calificat fochist (COD COR 818204): 

- Inspectează echipamentele, structurile şi materialele pentru a identifica sursa erorilor sau alte probleme 

sau defecte; 

- Monitorizează şi verifică informaţiile provenite de la materiale, din evenimente sau din mediu pentru a 

detecta şi evalua problemele; 

- Analizează informaţiile şi evaluează rezultatele pentru a alege soluţiile cele mai bune şi pentru a 

rezolva problemele; 

- Identifică informaţiile prin clasificare, estimare, recunoaşterea diferenţelor sau similarităţilor şi 

detectarea schimbărilor de circumstanţe sau evenimente. 

 

m) Muncitor calificat lăcătuș mecanic (COD COR 721410): 

- Pregăteşte locul de muncă, inclusiv cu utilajele necesare într-o manieră corespunzătoare asigurării unei 

productivităţi maxime; 

- Toate operațiunile manuale sunt efectuate cu cerințele legale şi cu normele naţionale de protecţie a 

muncii; 

- Efectuează toate lucrările respectând cerinţele impuse de tehnologia de calitate la locul de muncă; 

- Se preocupă continuu de diminuarea şi eliminarea defectelor apărute; 

- Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate la locul de muncă şi se preocupă permanent de îmbunătăţirea 

lor; 

- Cunoaşte cerinţele de calitate pentru materia primă şi materialele utilizate, cunoaşte cerinţele de 

calitate pentru lucrările executate, cunoaşte sculele şi echipamentele în vederea asigurării unor lucrări de 

calitate; 

- Stabileşte etapele şi modul de abordare, în funcție de sarcinile de îndeplinit şi timpul disponibil. 

 

n) Șofer (COD COR 832201): 

- Răspunde de autovehicolul pe care îl are în primire; 

- Execută traseele pe baza foii de parcurs emisă zilnic; 

- Alimentează mașina cu carburanții și lubrifianții necesari, executând operații de întreținere a 

autovehiculului și a altor utilaje (spălat, gresat, schimbat uleiul etc.); 

- Verifică starea tehnică a autovehiculului înainte și după sosirea din cursă; 

- Primește zilnic foaia de parcurs pentru traseele ce urmează să le efectueze, înscrie în aceasta numărul 

de kilometri parcurși pentru fiecare traseu în parte, specifică în aceasta kilometrajul indicat la bord 

zilnic, justifică lubrifianții și carburanții consumați, după care semnează; 

- Se preocupă permanent pentru realizarea de economii urmărind să nu depășească consumul de 

carburanți, lubrifianți, precum și norma între reparații; 

- Predă zilnic foaia de parcurs la sectorul contabilitate al unității. 

 

o) Îngrijitor (COD COR 515301): 

- Efectuează și răspunde de activitatea de curățenie și dezinfecție conform planului de curățenie și 

dezinfecție în spațiile repartizate (în spațiile de cazare, în cele de servire a mesei, a culoarelor de acces, a 

grupurilor sanitare și a spațiilor de petrecere a timpului liber) sub îndrumarea asistentului medical; 

- Efectuează curățenia și dezinfecția în mod eficient în toate încăperile din cadrul centrului, după un 

program stabilit de director; 

- Utilizează în mod eficient, materialele igienico-sanitare, materialele de curățenie și obiectele de 

inventar din dotarea unității, cu respectarea consumurilor normate, prin luarea măsurilor necesare pentru 

evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe în păstrarea și administrarea bunurilor. 

Păstrează materialele de curățenie și dezinfecție în spații închise cu cheie. 

 

p) Spălătoreasă (COD COR 912103): 

- Respectă circuitele funcționale în spălătorie conform normelor sanitare în vigoare privind preluarea și 

depozitarea rufelor murdare, depozitarea și predarea rufelor curate, precum și etapele de spălare și 

dezinfecție a rufelor; 

- Primirea-predarea echipamentului și cazarmamentului se face pe bază de semnătură, răspunzând de 

integritatea numerică; 



21 
 

- Triază echipamentul și îl repartizează pentru reparat pe cel deteriorat; 

- Răspunde de inventarul din dotare; 

- Răspunde de materialele primite de la magazia unității în vederea desfășurării activității (detergenți, 

materiale curățenie etc.), le depozitează în locuri special destinate, închise cu cheie la care are acces 

doar personalul care lucrează în spălătorie; 

- Justifică materialele primite pentru spălarea și dezinfecția rufelor, ținând o evidență zilnică cu 

cantitatea de rufe spălate și cantitatea de materiale folosite; 

- Primește în fiecare dimineață, la prima oră, inventarul la hainele, lenjeriile murdare etc., pe care îl trece 

prin toate operațiunile necesare (dezinfectare, prespălare, spălare, clătire, uscare și călcare). 

 

q) Muncitor calificat lenjereasă (COD COR 753102): 

- Primește echipament și cazarmament pentru reparare pe baza de semnatură și răspunde de integritatea 

lor numerică. Răspunde de inventarul din dotare; 

- Triază echipamentul și cazarmamentul, îl repartizează pentru reparat pe cel deteriorat și îl calcă pe cel 

corespunzător; 

- Solicită și folosește în mod economic și corespunzător materialele necesare desfășurării activității. 

Primește de la magazie materiale (metraje) pe care le transformă în efecte necesare bunei desfășurări a 

activității, întocmind procese verbale de transformare și retur la magazie; 

- Constată și semnalează dacă rufele nu sunt spălate corespunzător; 

- Răspunde de predarea către infirmier a tot ceea ce primește de la uscat, precum și de calitatea lucrării; 

- Informează administratorul unității când unele efecte nu se mai pot repara; 

- Etichetează (personalizează) fiecare articol de îmbrăcăminte al beneficiarilor. 

 

r) Muncitor calificat frizer (COD COR 514102): 

- Realizează bărbieritul și tunsul beneficiarilor în frizerie sau la pat, după caz, cel puțin de 2 ori pe 

săptămână, după un program prestabilit, pe pavilioane; 

- Cunoaște condiția și legislația persoanelor cu dizabilități, posibilitățile acesteia de adaptare în cadrul 

unității și în societate, conform programelor în vigoare; 

- Distribuie materiale necesare bărbieritului beneficiarilor autonomi, îi îndrumă și îi ajută; 

- Gestionează materialele igienico-sanitare, aparatura și instrumentarul din dotare, răspunde de păstrarea 

și utilizarea acestora în condiții igienice și de sterilizare; 

- Menține în stare de igienă și curățenie încăperile unde se desfășoară activitatea, realizând curățenia și 

dezinfecția conform legislației în vigoare; curăță, dezinfectează și sterilizează, dacă este cazul, obiectele 

și ustensilele folosite. 

 

s) Muncitor necalificat (COD COR 515301): 

- Efectuează și răspunde de activitatea de curățenie conform planului de curățenie în spațiile repartizate 

(în curte, în spațiile de colectare selectivă a deșeurilor menajere etc.) sub îndrumarea administratorului; 

- Efectuează curățenia în mod eficient în toate spațiile din cadrul centrului, repartizate după un program 

stabilit de administrator; 

- Utilizează în mod eficient materialele igienico-sanitare, materialele de curățenie și obiectele de 

inventar din dotarea unității, cu respectarea consumurilor normate, prin luarea măsurilor necesare pentru 

evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe în păstrarea și administrarea bunurilor; 

păstrează materialele de curățenie și dezinfecție în spații închise cu cheie. 

 

 

ART. 13 

Finanţarea centrului 

 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

b) bugetul local al judeţului; 
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c) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA    ANEXA NR. 3.6 

LA HOTĂRÂREA NR. .......... 

DIN ........................................... 
                                 

 

 

                   

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE AL 

CENTRULUI DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP URLAŢI 

 

 

 

Articolul 1 

Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social “Centrul de 

Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi” aprobat prin 

Hotărârea Consiliul Judeţean Prahova privind reorganizarea şi funcţionarea acestei instituții de 

asistenţă socială pentru persoane adulte cu dizabilități ca instituţie cu personalitate juridică în structura 

DGASPC Prahova, 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, reprezentanţi legali/ 

convenţionali, vizitatori. 

 

 

Articolul 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlaţi, cod serviciu social 8790 CR-D-III, este înfiinţat şi administrat de furnizorul DGASPC 

Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditere nr. 000837, deţine Licenţă de funcţionare nr. 

0000119/29.10.2015, CUI 24926441, sediul: localitatea Urlaţi, str. Orzoaia de Jos, nr. 52, judeţul 

Prahova. 

 

 

Articolul 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Scopul serviciului social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte 

cu Handicap Urlaţi” este acordarea de servicii sociale în sistem rezidenţial pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 
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valabilitate, cu domiciliul în judeţul Prahova, pentru care nu s-au putut asigura servicii de protecţie şi 

îngrijire la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. 

(2) Centrul asigură următoarele servicii: găzduire, alimentaţie, îmbrăcăminte, lenjerie şi încălţăminte, 

informare, evaluare, asistenţă medicală, programe de îngrijire, recuperare şi abilitare/reabilitare, 

socializare, integrare/reintegrare şi participare socială şi civică, asistenţă adecvată în caz de stare 

terminală şi serviciile necesare în caz de deces, în funcţie de nevoile individuale identificate, pentru 

categoria de beneficiari menţionată anterior, pe perioadă nedeterminată. 

 

 

Articolul 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlaţi”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare 

a serviciilor sociale, reglementat de: 

*  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; 

*  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

* Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi Anexa 1 - 

Serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

(3) Serviciul social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlaţi” este înfiinţat prin Hotărârea nr. 158/18 decembrie 2008 emisă de către Consiliul 

Judeţean Prahova privind reorganizarea şi funcţionarea acestei instituţii de asistenţă socială pentru 

persoane adulte cu handicap ca instituţie cu personalitate juridică, în structura DGASPC Prahova. 

 

 

Articolul 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlaţi” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 

celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul “Centrului de Integrare 

prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi” sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse şi 

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de 

acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
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d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, 

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernămant şi capacitate de exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, 

părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi implicarea activă a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la 

un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

Articolul 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi” sunt persoane adulte cu dizabilitãþi pentru care 

certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate. 

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

* Accesul beneficiarilor în centru se face prin decizie de internare emisă de Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Prahova în limita numărului de locuri disponibile. Toţi rezidenţii sunt 

consemnaţi într-un registru general de evidenţă a beneficiarilor, la intrarea în centru. 

* Admiterea beneficiarilor în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. 

- Contractul de furnizare servicii se încheie între centrul/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, 

reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care 

participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. 

Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. 

- Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul acestuia, în 

baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 

vârstnice. 

- Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de 

numărul semnatarilor contractului. Acesta va fi pus la dispoziţia acestora şi în format accesibil (easy to 

read, Braille, CD video/audio etc.) înainte de a fi semnat de către beneficiar/reprezentantul legal al 

acestuia. 
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- Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al 

beneficiarului. 

- Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii. 

- Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la 

sediul centrului. 

- Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin următoarele documente: 

* cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

* decizia de admitere, emisă de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova 

avizată de conducătorul centrului, în original; 

* actele de identitate ale beneficiarului (original și copie); 

* certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului (original și copie); 

* documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (original și copie); 

* adeverinţă de venit; 

* contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original; 

* documente doveditoare ale situaţiei locative; 

* ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

* raportul de anchetă socială; 

* investigaţii paraclinice; 

* dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau 

reşedinţa persoana cu handicap prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi 

îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. 

- Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari/reprezentanţi legali/ convenţionali, 

precum şi de membrii de familie, cu acordul beneficiarilor. 

- Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar 

personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens. 

- Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului şi sunt depozitate în condiţii 

care să permită păstrarea confidenţialităţii datelor. 

(3) Condiții de suspendare/încetare a serviciilor: 

(3.1) Principalele situaţii în care CITOPAH Urlaţi poate suspenda acordarea serviciilor pentru un 

beneficiar sunt: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o 

perioadă de maxim 15 zile; 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului 

scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale 

realizate de personal din centru; 

- în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile; 

- în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

(3.2) Principalele situaţii în care CITOPAH Urlaţi poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar 

sunt: 

- la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, 

beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării 

serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, CITOPAH Urlaţi va 

notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

- la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure 

găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la încetare, 
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CITOPAH Urlaţi să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui 

beneficiarul; 

- transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu 

acordul instituţiei respective; 

- CITOPAH Urlaţi nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a 

soluţiona împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, 

transferul beneficiarului/beneficiarilor; 

- la expirarea termenului prevăzut în contract; 

- în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a 

unei comisii formate din conducătorul CITOPAH Urlaţi, un reprezentant al DGASPC Prahova, 

managerul de caz sau un reprezentant al personalului CITOPAH Urlaţi şi 2 reprezentanţi ai 

beneficiarilor; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea 

licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii DGASPC Prahova va asigura, în condiţii de siguranţă, 

transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

- în caz de deces al beneficiarului. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați” au urmatoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 

opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 

deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

c) să li se asigure respectarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și 

primite; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii și să li se asigure continuitatea 

serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; 

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; 

g) să participe la evaluarea servicilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale; 

i) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de 

risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

j) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

k) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

l) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; 

m) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați” au următoarele obligații: 

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și 

economică; 

b) să participe în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție 

de tipul serviciului și de situația lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
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Articolul 7 

Activități și funcții 

 

Principalele funcții ale serviciului social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Urlați” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public județean, prin asigurarea următoarelor activități pe 

perioada internării: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. informare; 

3. evaluare; 

4. planificarea de activități/servicii; 

5. îngrijire personală și asistență, cu asigurarea de îmbrăcăminte, încălţăminte, cazarmament, obiecte şi 

material de igienă personală; 

6. asistență pentru sănătate; 

7. activități de abilitare și recuperare/reabilitare funcțională; 

8. socializare și activități culturale; 

9. integrare/reintegrare socială; 

10. asistență și servicii în caz de deces; 

11. cazare; 

12. alimentație; 

13. reabilitare și adaptare a mediului (mici amenajări unde să-și desfășoare diverse activități recreative); 

14. alte activități: terapie ocupațională, terapii complementare; 

15. deprinderi de viață independentă (educație/pregătire pentru muncă, asistență și suport pentru luarea 

unei decizii, integrare și participare socială și civică, menținerea și dezvoltarea aptitudinilor cognitive, 

menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare, de mobilitate, de autoîngrijire, de 

îngrijire a propriei sănătăți, de autogospodărire, de interacțiune). 

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități: 

1. Elaborarea de materiale informative despre centru; 

2. Facilitarea accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/ 

membrilor familiilor lor, anterior admiterii beneficiarilor pentru a cunoaște condițiile de locuit și de 

desfășurare a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

3. Elaborarea și utilizarea unui “ghid al beneficiarului” pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, 

după caz, reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/membrilor familiilor lor cu privire la 

facilitățile și serviciile oferite; 

4. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului; 

5. Elaborarea de raporte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 

prin asigurarea următoarelor activități: 

1. Centrul aplică o “Carta a drepturilor beneficiarilor”; 

2. Centrul informează beneficiarii/reprezentanții legali/convenționali ai acestora asupra drepturilor lor; 

3. Personalul centrului cunoaște și respectă prevederile Cartei; 
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4. Centrul își desfășoară activitatea în baza unui Cod de Etică; 

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. centrul elaborează și aplică proceduri proprii pentru fiecare tip de activitate; 

4. centrul măsoară gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfașurată. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activități: 

1. evaluarea periodică de către instituția care finanțează centrul, conform unui set de indicatori care 

privesc eficiența administrării resurselor umane, financiare și materiale, precum și eficientizarea și 

performanța activității desfășurate; 

2. centrul este supus unui audit intern, cel puțin o data la 3 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare 

a eficienței, eficacității și performanței activității sale; 

3. arhivarea documentelor financiar-contabile, precum și a rapoartelor de control ale organismelor 

prevăzute de lege (ex.: Curtea de Conturi, Inspecția Muncii etc.) în spații special amenajate; 

4. angajarea de personal calificat, cu respectarea condițiilor prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul 

Muncii cu modificările și completările ulterioare, precum și cu celelalte acte normative în vigoare, 

precum și achiziționarea serviciilor unor specialiști și/sau încheierea de contracte de voluntariat cu 

aceștia pentru realizarea activităților/serviciilor acordate; 

5. salarizarea personalului din cadrul centrului se stabilește potrivit legislației aplicabile personalului 

contractual din sectorul bugetar, pe baza statului de funcții aprobat, în funcție de numărul de personal 

aprobat și de resursele financiare alocate. 

f) reprezentarea furnizorului de servicii în protocolul de furnizare de servicii sociale încheiat între 

DGASPC-urile din județe pentru beneficiarii admiși înainte de apariția Legii 448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile și completarile 

ulterioare. 

 

 

Articolul 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlați” funcționează cu un număr de 172 total posturi, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova, din care: 

- personal de conducere: director, contabil șef: - 2 posturi; 

- personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: medic (221201), 

asistent medical (325901), asistent farmacie (321301), asistent social (263501), psiholog (263411), 

masor (325501), instructor ergoterapie (223003), instructor practică (223003), pedagog de recuperare 

(235205), kinetoterapeut (226405), infirmier (532103) - 124 posturi; 

- personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: inspector de specialitate 

(242203), consilier juridic (261103), referent (331309), magazine (432102), administrator (515104), 

șofer (832201), spălătoreasă (912103), muncitori calificați bucătărie (512001), muncitor calificat bucătar 

- ospătar (513102), muncitor calificat instalator (712609), muncitor calificat electrician (741307), 

muncitor calificat tâmplar (752201), muncitor calificat croitor (753101), muncitor calificat în producție 

(ergoterapie) (731703), îngrijitori curățenie  (515301), muncitor calificat fochist (818207) - 46 posturi. 
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- Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului. Pentru serviciile acordate în 

centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilităti, raportul angajat/beneficiar este de  minimum 

1/1. 

 

 

Articolul 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este:  

a) director (111207), 

b) contabil șef (121120), 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere: 

a) director (cod COR: 111207) - atribuții principale: 

- asigură conducerea executivă a centrului şi răspunde de buna lui funcţionare; 

- exercită atribuţiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

- exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

- în exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul unității emite dispoziții; 

- elaborează/revizuiește și aprobă metodologia de organizare și funcționare, manualul de proceduri, 

ghidul beneficiarului, regulamentul de ordine interioară sau, după caz, normele interne de funcționare, 

proceduri de lucru etc.; 

- elaborează şi propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal şi statul de funcţii 

pentru avizare consiliului consultativ al centrului şi colegiului director al DGASPC Prahova; 

- elaborează/revizuiește și aprobă fișele de post ale personalului din cadrul unității; 

- elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare; 

- evaluează anual personalul din subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de evaluare; 

- aprobă premierea personalului din centru stabilind cuantumul primelor; 

- organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

ordine interioară și a procedurilor care reglementează desfășurarea activității în cadrul unității; 

- aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără plată; 

- desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

- administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- asigură în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile persoanelor 

adulte; 

- ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată referitoare la încălcări ale drepturilor 

persoanelor adulte; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea și 

obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a persoanelor 

adulte; 

- elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, în 

termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți; 

- elaborează proiectul instituțional, document-cadru pentru planificarea serviciilor oferite; 
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- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă DGASPC Prahova; 

- realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

- elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială în 

instituție; 

- aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

- vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

- urmărește accesul beneficiarilor la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a timpului liber și a 

altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

- elaborează, revizuiește periodic și distribuie material de promovare a imaginii unității în comunitate, în 

funcție de resursele financiare alocate; 

- colaborează cu alte instituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunatățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

- administrează resursele financiare ale unităţii în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte planificarea 

financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; 

- răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit legii; 

- se subordonează directorului executiv adjunct al DGASPC Prahova și directorului executiv al 

DGASPC Prahova; 

- respectă codul deontologic professional; 

- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea Consiliului 

Județean Prahova și a DGASPC Prahova, în limita competenței. 

- menține comunicarea și colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor cu serviciul public 

de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale 

și centrale, în folosul beneficiarilor; 

- elaborează proceduri operaționale prevăzute de Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilități; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al 

acestuia; 

- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata 

contribuției; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 

- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, 

respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, iar 

beneficiarul sau reprezentantul său legal semnează de luare la cunoștință; tabelul anexat cu numele 

persoanelor care au semnat pentru luare la cunoștință constituie anexă la procedură; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, 

pct. 5, din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, 

pct. 6, din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

-  elaborează și aplică Codul de etică; 
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- înregistrează în Registrul de evidență a cazurilor de neglijare, exploatare, violență și abuz toate 

situațiile de neglijare, exploatare, violență, tratament degradant, abuz emoțional, fizic sau sexual și 

acționează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial și/sau al organelor 

abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violență și abuz împreună cu 

soluțiile de rezolvare; 

- înregistrează în Registrul de evidență a cazurilor de tortură și tratamente crude, inumane sau 

degradante toate situațiile de tortură și tratamente crude, inumane sau degradante și acționează pentru 

rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial și/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradare 

împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- arhivează toate sesizările/reclamațiile împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, 

a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul 

total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la 

sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri 

ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității 

publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului Comisiei de 

Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire la 

etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de Monitorizare. 

 

b) Contabil șef  (cod COR: 121120) - atribuții principale: 

- organizează și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate, cronologic și 

sistematic, potrivit planului de conturi și normele legale emise de instituțiile de reglementare legale pe 

baza documentelor justificative ale tuturor operațiunilor patrimoniale; 

- întocmește propunerea privind BVC cu avizul directorului centrului; 

- întocmeșe orice alte lucrări de planificare financiară și răspunde la solicitarea serviciului de 

contabilitate al DGASPC Prahova; 

- răspunde de corectitudinea înregistrărilor contabile; 

- urmărește permanent legislația din domeniul financiar-contabil și asigură respectarea acesteia; 
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- urmărește activitatea de achiziții publice; 

- cooperează cu consilierul juridic sau reprezentantul cu calități în domeniul juridic în cazul în care 

unitatea are un contract de prestări servicii cu un cabinet de avocatură; 

- organizează circuitul actelor contabile, asigură și verifică înregistrarea acestora în evidențele contabile; 

- controlează inopinant dacă mărfurile eliberate din magazie corespund cu listele de alimente și bonurile 

de consum; 

- controlează dacă funcționează comisia de recepție la primirea materialelor; 

- întocmește situația privind costul mediu lunar/asistat; 

- verifică pontajele prin confruntare cu condica de prezență, prin sondaj; 

- verifică și răspunde de corectitudinea întocmirii statelor de plată, de acordarea drepturilor salariale și a 

drepturilor de personal, verifică anexele privind reținerile și obligațiile de plată privind viramentele; 

- verifică formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau virament pentru urmărirea 

debitelor și creditelor; 

- întocmește execuția bugetară lunar, conform dispozițiilor legale; 

- întocmește și verifică balanța și bilanțul anual; 

- întocmește contul de rezultat patrimonial; 

- organizează inventarierea valorilor materiale ori de câte ori consideră necesar sau când directorul 

centrului solicită verificarea prin sondaj; 

- întocmește situațiile financiare și rapoartele trimestriale, pe care le depune la D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- verifică legalitatea documentelor care au implicație financiar-contabilă; 

- elaborează tabloul de disponibilități; 

- verifică deschiderile de credite și solicită sumele necesare de la D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- verifică deschiderile de credite și toate documentele anexe și le transmite la Administrația Financiară; 

- acordă viza CFP certificată prin semnatură și ștampila pentru documentele interne care necesită viza 

CFP și anume: lista de alimente, bonurile de consum, bonurile de predare-primire-transfer, statele de 

plată privind salariile, angajamentul bugetar, propunerea și ordonanțarea cheltuielilor, dispoziții de 

încasări/plăți, contracte de achiziții publice; 

- răspunde alături de directorul unității pentru operațiunile efectuate (plăți, încasări) prin trezorerie și 

bancă; 

- răspunde de întocmirea și arhivarea, conform legii, a documentelor justificative și a registrelor 

contabile obligatorii: registrul jurnal, registrul inventar și registrul CFP; 

- întocmește fișele de evaluare pentru personalul din subordine; 

- răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea departamentului; 

- răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea 

echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

- exercită atribuțiile directorului centrului în absența acestuia; 

- are obligația să protejeze beneficiarii împotriva abuzului (fizic, pshic, sexual, financiar, material), 

neglijării, discriminării, a tratamentului degradant sau inuman - fapte comise deliberat sau din ignoranță; 

- întocmește și depune lunar, trimestrial și anual în Forexebug situațiile stabilite de prevederile legale; 

- întocmește materiale în vederea rectificării bugetului ori de câte ori este nevoie; 

- întocmește contul de execuție bugetară pe titluri, articole și alineate lunar, trimestrial și/sau anual 

conform fișelor bugetare în vederea transmiterii către DGASPC Prahova; 

- verifică documentele pentru deschiderile de credite, transmise pentru aprobare, urmărind ca acestea să 

se încadreze în trimestrialitate și în prevederile bugetare; 
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- întocmește și transmite lunar în aplicația Forexebug Contul de execuție non-trezor, Balanța de 

verificare și Situația Plăților  restante și situația numărului de posturi și alte situații cerute de prevederile 

legale; 

- transmite Bugetul de Venituri și Cheltuieli inițial în aplicația Forexebug sau ori de câte ori bugetul este 

rectificat, în vederea întocmirii angajamentelor și recepțiilor pentru efectuarea plăților; 

- constituie și depune documentele întocmite, pe bază de proces verbal, la arhiva instituției, în condițiile 

legii; 

- respectă dispozițiile speciale vizând confidențialitatea și transmiterea informațiilor cu caracter 

personal; 

- asigură conducerea şedinţelor, conform ordinii de zi, şi aprobă minutele şedinţelor şi, după caz, 

hotărârile acestora; 

- asigură organizarea procesului de management al riscurilor; 

- aprobă informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea 

performanțelor, întocmită de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare; 

- coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a 

procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei 

procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către conducătorul 

entităţii publice; 

- elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial care se actualizează 

anual la nivelul unității; 

- centralizează riscurile semnificative în Registrul de riscuri al entității publice; 

- analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entității 

publice, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de către 

conducerea entităţii; 

- analizează Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul 

entităţii publice; 

- aprobă informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entităţii; 

- analizează raportul asupra sistemului de control intern managerial. 

 

 (3) a)  Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii; 

b) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare pentru ocuparea postului de director se stabileşte 

prin dispoziţie a directorului executiv al DGASPC Prahova; 

c) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare pentru ocuparea postului de contabi- şef se stabileşte 

prin dispoziţie a directorului CITOPAH Urlaţi; 

d)  Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Prahova are calitatea de angajator la 

încheierea contractului individual de muncă al directorului centrului; 

e)  Centrul are calitatea de angajator la încheierea contractului de muncă al contabilului-şef. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de invățământ 

superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minim 2 ani în domeniul 

serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă al învățământului superior în domeniul juridic, 

medical, economic şi ai ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 

sociale. 

a) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului centrului CITOPAH Urlaţi se face 

de către directorul executiv al DGASPC Prahova, în condiţiile legii; 

b) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a contabilului-şef se face de către directorul 

centrului CITOPAH Urlaţi. 
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Articolul 10 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

- monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a 

serviciului/centrului “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlaţi”, a respectării standardelor minime de calitate; 

- respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea 

centrului. 

(2) Consiliul consultativ este compus din 5 membri, după cum urmează: 

- 2 reprezentanţi ai serviciului social „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Urlaţi” - directorul centrului CITOPAH Urlaţi (preşedintele consiliului consultativ) 

şi o persoană din cadrul centrului nominalizată de directorul CITOPAH Urlaţi; 

- 1 reprezentant nominalizat de directorul executiv al DGASPC Prahova; 

- 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact 

direct asupra serviciilor sociale (ex.: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.); 

b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor sociale acordate unei 

persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a 

serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în 

condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 

 

 

Articolul 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

 

(1) Personalul de specialitate este: 

 

a) Medic specialist-psihiatru (cod COR: 221201) cu următoarele atribuţii principale: 

- urmăreşte păstrarea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor rezidenţilor din complexul în care 

lucrează sau zona de lucru repartizată, dezvoltarea somatică şi psihomotorie a acestora, redarea 

autonomiei rezidenţilor prin întocmirea şi ţinerea la zi a foilor de observaţie şi de evoluţie a stării de 

sănătate, efectuarea programelor de recuperare şi a epicrizei de etapă; 

- asigură asistenţă medicală şi de urgenţă prin examinarea zilnică a rezidenţilor cu afecţiuni acute, 

aplicarea medicaţiei şi a tratamentelor sau, după caz, a procedurilor, precum şi internarea acestora în 

unităţi specializate; 

- selecţionează beneficiarii care urmează să fie supuşi acţiunilor de recuperare medicală, participă la 

elaborarea programelor de recuperare şi organizează aplicarea acestora atât în cadrul unităţii din 

sistemul ANPD pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi în unităţi sanitare de specialitate din 

structura Ministerului Sănătăţii; 

- controlează calitatea tratamentelor şi îngrijirilor medicale, a procedurilor, a programelor  

ergoterapeutice şi recuperatorii; 
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- în raport cu starea de sănătate a beneficiarilor, întocmeşte condica de medicamente şi materiale 

sanitare; 

- răspunde de organizarea şi funcţionarea carantinei, precum şi de aplicarea altor măsuri antiepidemice 

care se impun, controlează şi supraveghează permanent starea de curăţenie şi aplicarea măsurilor 

igienico-sanitare în saloane, săli de tratament, săli de mese, bucătării, grupuri sanitare etc.; 

- controlează condiţiile igienico-sanitare de păstrare şi administrare a medicamentelor, de sterilizare a 

instrumentarului, de utilizarea şi întreţinere a aparaturii din dotare; 

- controlează şi avizează meniul zilnic urmărind asigurarea numărului de calorii, a regimurilor 

alimentare dietetice şi respectarea regulilor de igienă alimentară; 

- în caz de deces întocmeşte documentele necesare şi urmăreşte îndeplinirea formelor administrative 

pentru înhumare; 

- organizează şi controlează activitatea personalului din subordine, dispunând măsurile care se impun; 

- colaborează permanent cu ceilalţi membri ai echipei pentru a realiza conexiunea informaţiilor şi a 

sprijini acţiunile întreprinse pentru soluţionarea cazurilor; 

- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea bolilor transmisibile; 

- păstrează confidenţialitatea faţă de terţi privind datele de identificare, afecţiunile şi serviciile oferite 

fiecărui pacient; 

- respectă secretul profesional şi codul de etică al medicului; 

- respectă şi apară drepturile pacientului; 

- participă în cadrul echipei multidisciplinare la evaluarea şi reevaluarea nevoilor beneficiarilor, 

întocmind fişa de evaluare; 

- participă, în cadrul echipei multidisciplinare, la întocmirea planului personalizat pe baza fişei de 

evaluare. 

          

b) Asistent medical (cod COR: 325901) - atribuţii principale: 

- asigură, împreună şi sub directa coordonare a medicului cu care lucrează în unitate de asistenţă şi 

protecţie socială, păstrarea sănătăţii şi profilaxiei, efectuarea tehnicilor şi procedurilor conforme cu 

normele medicale impuse de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei;    

- execută pe baza prescripţiilor medicale tratamentele, vaccinările şi, după caz, diverse proceduri 

medicale şi măsuri de recuperare, administrarea medicamentelor, aplicarea regimului alimentar etc.; 

- semnalează medicului cazurile de îmbolnăvire intercurente şi modificările sesizate în starea psiho-

fizică a beneficiarilor asigurând, după caz, izolarea respectivilor beneficiari; 

- programează şi însoţeşte beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate şi procedurilor și, după 

caz, a măsurilor de recuperare; 

- organizează şi supraveghează aplicarea în unitate sau în zona de lucru repartizată a măsurilor igienico-

sanitare sau antiepidemice; 

- verifică dacă hrana preparată pentru beneficiari care necesită regim alimentar special a fost preparată şi 

servită conform prescripţiilor medicale; 

- gestionează medicamentele eliberate din farmacie şi materialele igienico-sanitare care le-au fost 

repartizate, aparatura şi instrumentarul, răspunde de păstrarea şi utilizarea acestora în condiţiile igienice 

şi de sterilizare; 

- se va îngriji de aplicarea şi menţinerea normelor igienico-sanitare din cabinetul medical; 

- participă la întocmirea meniului şi a gramajelor;  

- efectuează calculul caloriilor şi al principiilor alimentare pentru fiecare meniu în parte; 

- participă la întocmirea necesarului de medicamente; 
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- participă la eliberarea alimentelor din magazie pe baza listei zilnice de alimente, verificând termenele 

de valabilitate ale produselor eliberate; 

- controlează şi supraveghează blocul alimentar (prepararea alimentelor, circuitul funcţional, dezinfecţia, 

echipamentul etc.) şi sesizează orice neregulă a personalului răspunzător şi raportează despre acestea 

conducerii unităţii; 

- verifică luarea şi păstrarea probelor de alimente pentru fiecare preparat în parte, potrivit normelor în 

vigoare; 

- în cazul incidentelor deosebite se va anunţa salvarea, directorul centrului şi poliţia în funcţie de 

gravitatea evenimentului; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice funcţiei şi atribuţiile conform fişei postului; 

- răspunde de viaţa, integritatea şi activitatea beneficiarilor. 

  

c) Asistent farmacie (cod COR: 321301) - atribuţii principale: 

- efectuează recepţia cantitativă şi calitativă a produselor medicamentoase şi a altor produse de uz uman 

la primirea lor în farmacie;    

- ţine evidenţa primară pe fişe de magazie a medicamentelor şi materialelor sanitare, operând intrările şi 

ieşirile conform documentelor justificative; 

- participă la întocmirea necesarului de medicamente şi materiale necesare; 

- prezintă la contabilitate, la termenele stabilite conform graficului, documentele pe baza cărora s-au 

efectuat intrări sau ieşiri de bunuri; 

- face confruntul lunar cu evidenţa analitică; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice postului; 

- cunoaște legislaţia sanitară şi pe cea farmaceutică în vigoare. 

 

d) Infirmier (cod COR: 532103) cu următoarele atribuţii principale: 

- asigură igiena corporală a beneficiarilor, a lenjeriei de corp, articole de îmbrăcăminte, a lenjeriei de pat 

şi a cazarmamentului;    

- pregăteşte beneficiarii pentru efectuarea programelor de ergoterapie şi de recuperare, servirea mesei, 

precum şi pentru odihnă; 

- serveşte masa beneficiarilor asigurând vesela şi condiţiile igienico-sanitare, alimentează beneficiarii 

care au nevoie de un astfel de ajutor; 

- răspunde de efectuarea curăţeniei şi a măsurilor igienico-sanitare în spaţiile de cazare, a culoarelor, a 

grupurilor sanitare, a spaţiilor pentru petrecerea timpului liber, a cabinetelor medicale; 

- pentru beneficiarii imobilizaţi la pat efectuează zilnic manevrele de prevenire a escarelor; 

- supraveghează şi răspunde de prezenţa beneficiarilor care au tendinţa de a părăsi unitatea fără bilet de 

voie; 

- întocmeşte zilnic foaia de prezenţă a beneficiarilor, răspunde de exactitatea numărului de beneficiari 

raportaţi zilnic serviciului de evaluare, recuperare şi socializare; 

- păstrează materialul de curăţenie în spaţii special amenajate şi răspunde de folosirea lor; 

- răspunde de viaţa, securitatea, sănătatea fizică şi morală a beneficiarilor repartizaţi, pe toată perioada 

programului de lucru; 

- are obligaţia să protejeze beneficiarii împotriva abuzului (fizic, psihic, sexual, financiar, material), 

neglijării, discriminării, a tratamentului degradant sau inuman, fapte comise deliberat sau din ignoranţă; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice funcţiei. 

 

e) Psiholog (cod COR: 263411) - atribuţii principale: 
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- evaluează/reevaluează (comportamental, cognitiv, bio-fiziologic a personalităţii şi a mecanismelor de 

coping, adaptare/defensive, a dezvoltării psihologice) persoana cu dizabilităţi; 

- stabileşte obiectivele evaluării; 

- utilizează teste psihologice; 

- analizează şi corectează factorii sociali asupra mentalităţii şi comportamentului persoanelor cu 

handicap; 

- previne marginalizarea, discriminarea beneficiarilor, promovează incluziunea socială în vederea 

dobândirii/redobândirii autonomiei personale şi creşterea calităţii vieţii; 

- participă alături de medicul psihiatru sau neuropsihiatru la stabilirea diagnosticului, tratamentului şi 

elaborării programului de recuperare a beneficiarilor; 

- urmăreşte şi consemnează în fișa beneficiarului evoluţia acestuia cu terapia şi procedurile aplicate; 

- elaborează, implementează, monitorizează programe de prevenire a îmbolnăvirilor şi de menţinere a 

stării de sănătate, a abuzului de substanţe nocive, la nivel individual şi de grup; 

- participă în cadrul echipei multidisciplinare la evaluarea şi reevaluarea nevoilor beneficiarilor, 

întocmind fişa de evaluare; 

- participă, în cadrul echipei multidisciplinare, la întocmirea planului personalizat pe baza fişei de 

evaluare; 

- efectuează intervenţii psihologice în situaţii de criză; 

- studiază comportamentul beneficiarilor, atat individual, cât și colectiv; 

- are obligativitatea întocmirii unui Registru de evidenţă a documentelor profesionale. 

 

f) Asistent social (cod COR: 263501) - atribuţii principale: 

- cunoaşte şi respectă cu stricteţe legislaţia specifică funcţiei deţinute şi legislaţia persoanelor cu 

handicap; 

- întocmeşte corespondenţa cu instituţiile publice şi familiile beneficiarilor, când situaţia o impune; 

- întocmeşte şi completează registrul de evidenţă a ieşirilor beneficiarului din centru; 

- se îngrijeşte de întocmirea, semnarea şi înregistrarea contractelor de furnizare a serviciilor între centru 

şi beneficiar/reprezentant legal, a angajamentelor de plată care fac parte integrantă din contract, precum 

şi de actele adiţionale la contracte, atunci când situaţia o impune; 

- ţine evidenţa dosarelor sociale ale beneficiarilor, verificând existenţa tuturor actelor necesare, conform 

standardelor minime de calitate în vigoare; 

- înregistrează în cartea de imobil datele de identificare ale tuturor beneficiarilor; 

- ia măsuri în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă 

pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei; 

- prevenirea marginalizării sociale pentru promovarea incluziunii sociale în scopul creşterii calităţii vieţii 

beneficiarilor; 

- întocmeşte toate documentele necesare eliberării cărţilor de identitate şi a vizelor de reşedință, în 

termenele prevăzute de lege şi însoţeşte beneficiarii la SPCLEP; 

- întocmeşte lunar, trimestrial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat, situaţiile statistice sau 

altele, solicitate; 

- se ocupă de stabilirea contribuţiei de întreţinere datorată de persoanele beneficiare cu venituri sau 

curatorii legali ai acestora, purtând corespondenţa cu Casa Naţională de Pensii sau cu familiile 

beneficiarilor, respectiv curatorii acestora şi situaţia cu beneficiarii care au venituri; 

- întocmeşte tabel nominal cu beneficiarii din alte judeţe în vederea recuperării cheltuielilor privind 

costul mediu de întreţinere; 
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- participă în cadrul echipei multidisciplinare la evaluarea şi reevaluarea nevoilor beneficiarilor, 

întocmind fişa de evaluare; 

- participă, în cadrul echipei multidisciplinare la întocmirea planului personalizat pe baza fişei de 

evaluare. 

 

g) Kinetoterapeut (cod COR: 226405) - atribuţii principale: 

- ca membru al echipei profesionale, stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, 

programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, 

prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al 

corpului; 

- stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 

- evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; 

- adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia pacientului; 

- asistă şi implică în programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate (asistent 

social, terapeut ocupaţional, logoped, îngrijitoare, mame sociale); 

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic; 

- completează permanent în fişa de recuperare kinetică a beneficiarului  toate procedurile utilizate pentru 

a putea fi evaluat pentru munca prestată; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice postului. 

 

h)  Pedagog recuperare ( cod COR 235205) - atribuţii principale: 

- stabileşte împreună cu membrii echipei multidisciplinare obiectivele recuperării beneficiarilor; 

- elaborează strategii de intervenţie în conformitate cu obiectivele recuperării; 

- analizează evaluarea întocmită de echipa multidisciplinară pentru a elabora măsurile recuperatorii 

adecvate; 

- participă la elaborarea planului personalizat; 

- participă la activităţile recreative pentru a facilita dezvoltarea fizică, mentală și socială a persoanelor cu 

dizabilităţi;     

- ajută persoanele cu dizabilităţi să-şi dezvolte autonomia personală şi socială; 

- identifică, împreună cu echipa multidisciplinară, modalităţile de integrare a beneficiarilor în mediul 

familial şi în comunitate; 

- participă la programele de recuperare şi integrare/reintegrare; 

- ţine legătura cu cadrele medicale sau cu orice altă categorie de personal din unitate în vederea 

desfăşurării în cat mai bune condiţii a programului şi pentru asigurarea stării de sănătate a beneficiarilor; 

- asigură şi organizează petrecerea timpului liber pentru persoanele aflate în centru, precum şi 

sărbătorirea unor evenimente, excursii, drumeţii, jocuri în aer liber etc.; 

- elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice profesiei. 

 

i) Instructor de ergoterapie/instructor practică (cod COR: 223003) - atribuţii principale: 

- ajută la dezvoltarea personală a beneficiarilor; 

- efectuează programul de recuperare/reabilitare conform planului personalizat; 

- desfăşoară activitatea pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală a 

beneficiarilor; 

- respectă orarul de lucru cu beneficiarii; 
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- asigură integrarea-incluziunea beneficiarului în comunitate, prin aplicarea planului de intervenţie 

personalizat; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor; 

- urmărește situaţia beneficiarilor şi aplicarea planului personalizat, completând fişa beneficiarului 

(recuperare/reabilitare, integrare/reintegrare); 

- asigură şi organizează petrecerea timpului liber pentru beneficiarii din centru, precum şi sărbătorirea 

unor evenimente, excursii, drumeţii, jocuri în aer liber etc.; 

- răspunde de viaţa, securitatea, sănătatea fizică şi morală a beneficiarilor repartizaţi în serviciu pe toată 

perioada programului; 

- urmăreşte evidenţa zilnică a prezenţei beneficiarului din grupa sa; 

- îndrumă şi supraveghează activitatea din cadrul atelierelor de lucru, evitând orice accident; 

- ţine legătura cu cadrele medicale sau cu orice altă categorie de personal din unitate, în vederea 

desfăşurării în cât mai bune condiţii a programului şi pentru asigurarea stării de sănătate a beneficiarilor; 

- este obligat să completeze fișa beneficiarului care să reflecte activitatea sa în cadrul programului 

desfăşurat; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice postului. 

 

j) Maseur (cod COR 325501) - atribuţii principale: 

- organizează activităţi cu caracter terapeutic pe grupe de deficienţe sau individual, după caz, urmărind 

evoluţia zilnică a persoanelor din grupa aflată în atenţie; 

- ia măsuri de stimulare și dezvoltare a deprinderilor de autonomie a persoanei; 

- promovează dezvoltarea la beneficiar a atitudinii pozitive faţă de sine şi lume; 

- participă la planul personalizat; 

- întocmeşte fişele de masaj pentru fiecare beneficiar; 

- completează registrul de evidenţă săptamânal al programelor de recuperare; 

- să anunţe personalul medical ori de câte ori observă schimbări în starea de sănătate a beneficiarilor; 

- ţine legătura cu cadrele medicale sau cu orice altă categorie de personal din unitate în vederea 

desfăşurării în cât mai bune condiții a programului şi pentru asigurarea stării de sănătate a beneficiarilor; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice postului. 

 

 

Articolul 12 

Personalul administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

a) Inspector de specialitate resurse umane (cod COR: 242203) - atribuţii principale: 

- întocmeşte lunar statul de funcţii şi îl prezintă spre aprobare şi verificare contabilului-şef şi directorului 

centrului; 

- întocmeşte lunar statele de plată cu toate anexele (calculul concediilor medicale, evidenţa concediilor 

de odihnă şi a altor concedii etc.) și le prezintă pentru verificare contabilului-şef şi spre aprobare 

directorului centrului; 

- în baza recapitulației de la salarii, aprobată, întocmeşte ALOP-urile şi OP-urile în vederea achitării 

salariilor şi virării contribuţiilor aferente angajaţilor şi angajatorului la bugetele de stat; 

- întocmeşte documentaţia pentru virarea pe card a drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor; 

- ţine evidenţa tuturor reţinerilor ce se efectuează din salarii; 

- ţine evidenţa dosarelor personale ale salariaţilor, a concediilor de odihnă şi a concediilor medicale; 

- întocmeşte şi depune, respectând termenul legal, toate declaraţiile fiscale, conform prevederilor legale; 
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- întocmeşte şi depune, la termenele stabilite, situaţiile statistice legate de personal solicitate de către 

DGASPC Prahova; 

- întocmeşte şi transmite Registrul Electronic General de Evidenţă Salariaţi (REVISAL), conform 

legislaţiei în vigoare; 

- întocmeşte fişele fiscale pentru angajaţi şi depune declaraţia, în termenul legal stabilit, la organul fiscal 

de care aparţine; 

- completează adeverinţele solicitate de salariaţi; 

- asigură aplicarea legislaţiei în domeniul resurselor umane; 

- întocmeşte proceduri de lucru în domeniul resurselor umane. 

 

b) Inspector de specialitate achiziţii publice/financiar-contabilitate (cod COR: 242203) - atribuţii 

principale: 

- elaborează documentaţia de atribuire;  

- îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de 

urgenţă;  

- urmăreşte aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; 

- constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

- urmăreşte derularea procedurilor de achiziţii publice prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în 

condiţiile prevăzute de lege; 

- pune în executare legile şi celelalte acte normative în legătură cu procedurile de achiziţii publice;  

- întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice, cu sprijinul persoanelor de specialitate şi 

transmite contractele către utilizatori, pentru derulare şi executare; 

- verifică şi transmite spre avizare conţinutul documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de 

reparaţii curente la mijloacele fixe (clădiri, utilaje, autoturisme etc.); 

- elaborează răspunsuri la adresele repartizate, pe care le prezintă conducătorilor ierarhici, pentru 

verificare şi semnare; 

- asigură confidenţialitatea în ceea ce priveşte soluţiile şi valorile unor documentaţii prevăzute în acte 

normative;  

- participă la fundamentarea necesarului de credite, în vederea repartizării lunare sau pentru propunerea 

valorilor de buget anuale privind achiziţiile publice, inclusiv cele referitoare la investiţiile, reparaţiile 

capitale şi reparaţiile curente; 

- efectuează studiul de piaţă şi realizează baza proprie de date cu privire la furnizorii şi prestatorii de 

bunuri, servicii şi lucrări ce fac obiectul programului de achiziţii;  

- asigură întocmirea şi transmiterea corespondenţei în legătură cu derularea activităţii de achiziţii 

publice; 

- face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea şi adjudecarea ofertelor câştigătoare pentru 

executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale ale clădirilor; 

- face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea şi adjudecarea ofertelor pentru achiziţii de 

bunuri din cadrul centrului; 

- participă ca membru desemnat în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor sau la recepţiile finale 

ale investiţiilor şi reparaţiilor curente, a investiţiilor şi la reparaţiile capitale; 

- stabileşte şi menţine legăturile între centru şi furnizorii de utilităţi, cum ar fi: energie electrică, apă, 

gaze; 

- întocmeşte procedurile de achiziţii publice prin elaborarea caietelor de sarcini; 

- face propuneri justificate privind repartizarea fondurilor necesare lucrărilor de reparaţii curente şi 

urmăreşte cheltuirea acestora în raport cu stadiile fizice realizate; 
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- centralizează referatele de necesitate realizând astfel identificarea necesităţilor obiective, menţionează 

codul CPV respectiv; 

- participă la întocmirea planului de achiziţii pentru bunuri, servicii sau lucrări şi îl prezintă spre 

aprobare directorului instituției; 

- urmăreşte actualizarea permanentă a planului de achiziţii; 

- asigură contractarea serviciilor şi a lucrărilor necesare bunei funcţionări a centrului; 

- ţine evidenţa contractelor, urmăreşte derularea şi plata lor; 

- identifică anunţurile publicate pe website-urile oficiale (SEAP) privitoare la contractele de achiziţii 

publice; 

- selectează modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, 

prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, cererea de oferte, 

concursul de soluţii; 

- pune la dispoziția operatorilor economici documentaţia de atribuire, conform modalităţii stabilite de 

legislaţia în vigoare; 

- realizează şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice 

la dispoziţie, anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire către SEAP;  

- primeşte de la ANRMAP, notificările privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau 

omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de 

la derogările solicitate; 

- răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării 

procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de constituirea şi de activitatea comisiilor 

specifice fiecărui tip de procedură ales; 

- răspunde de respectarea întocmai a modalităţilor de desfăşurare pentru fiecare din procedurile de 

atribuire selectate şi lansate; 

- redactează raportul procedurii de atribuire şi, apoi, contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre 

verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate; 

- stabileşte lunar, în baza creditelor bugetare aprobate pe baza bugetului propriu al instituţiei, 

deschiderea de credite bugetare pe care o transmite ordonatorului secundar de credite (DGASPC 

Prahova), numai cu avizul contabilului-şef  şi directorului; 

- întocmeşte propunerea, angajamentul bugetar, ordonanţarea cheltuielilor publice (cheltuieli, materiale 

şi investiţii); 

- înregistrează facturile de la furnizorii de imobilizări; 

- ţine evidenţa mijloacelor fixe şi a amortizării; 

- operează în Registrul numerelor de inventar; 

- întocmeşte ordinele de plată pentru furnizorii de produse şi servicii şi pentru furnizorii de imobilizări; 

- operează şi analizează încasările şi plățile prin bancă, urmăreşte circuitului documentelor, conform 

procedurilor de lucru ale unităţii; 

- urmăreşte ca facturile de utilităţi să fie plătite în termenul scadent; 

- asigură desfăşurarea ritmică şi în bune condiţii a unor operaţiuni specifice activităţii financiar-contabile 

(verificarea lunară a conturilor 561/770/772 cu extrasele din trezorerie şi cu contul de execuţie din 

trezorerie); 

- realizează centralizatoare, rapoarte de activitate specifice postului; 

- întocmeşte note contabile, registre contabile, documente centralizatoare; 

- urmăreşte şi operează documentele de încasări şi plăţi prin bancă; 

- arhivează aceste documente. 
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c) Consilier juridic (cod COR: 261103) - atribuţii principale: 

- acordă asistenţă, consultanță şi reprezentare juridică unităţii; 

- rezolvă cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; 

- redactează proiecte de contracte şi negociează clauzele legale contractual; 

- redactează, avizează şi contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părţilor, consimţământul, 

conţinutul şi data actelor încheiate ce privesc unitatea; 

- verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 

- se preocupă de permanenta actualizare a bazei informaţionale legislative a unităţii. 

 

d) Referent/financiar contabilitate (cod COR: 331309) - atribuţii principale: 

- întocmeşte evidenţa analitică conform metodei cantitativ-valorice a următoarelor conturi: alimente, 

materiale de curăţenie, materiale de întreţinere, rechizite, obiecte de inventar în magazie, obiecte de 

inventar în folosinţă, medicamente şi materiale sanitare, materiale în prelucrare, produse finite şi 

materiale auxiliare, întocmind balanţele analitice lunare; 

- calculează lista zilnică de alimente, stabilind economia sau depăşirea şi întocmeşte balanţa alocaţiei de 

hrană; 

- ţine evidenţa bonurilor de carburant, întocmind balanţa lunară a acestora; 

- eliberează la solicitarea şoferului foi de parcurs şi BCF-uri;  

- întocmeşte FAZ-ul lunar pentru autovehiculul unităţii şi urmăreşte să nu se depăşească baremul de  

carburant stabilit conform legislaţiei în vigoare; 

- lunar face inventarierea stocului de carburant în rezervor; 

- verifică notele de recepţie, respectiv concordanţa preţurilor din facturi cu cele din notele de comandă şi 

contracte; 

- întocmeşte lunar balanţa de furnizori;    

- contribuie la întocmirea necesarului anual de materiale şi obiecte de inventar; 

- verifică prin sondaj cantitatea recepţionată şi cantitatea contractată astfel încât să nu depăşească 

cantitatea din contract;  

- la sfârşitul fiecărei luni face confruntul stocurilor pentru materiale şi obiecte de inventar aflate în 

evidenţa sa cu fişele de magazie, respectiv cu fişele de teren;     

- prezintă toate facturile în original însoţite de documentele anexe, respectiv: referat, comandă, 

certificate de conformitate unde este cazul, precum şi angajamentul, propunerea şi ordonanţarea, 

contabilului-şef după ce acestea au fost înregistrate în contabilitate în vederea acordării vizei CFP şi 

efectuării plăţii; 

- prezintă contabilului-şef, la finele fiecărei luni, toate documentele obligatorii de intrare-ieșire însoţite 

de documentele justificative centralizatoare şi note contabile îndosariate separat (aprovizionare-

consum);  

- ţine evidenţa activităţii de producţie: dispoziţii de lucru, recepţia produselor finite, vânzarea şi 

încasarea produselor aflate în stoc; 

- urmăreşte încasarea facturilor restante şi urmăreşte permanent corespondenţa legată de producţie; 

- întocmeşte contractele de garanţii materiale ale gestionarilor angajaţi, actualizând cuantumul garanţiei 

în numerar în funcţie de majorările salariale; 

- ţine evidenţa contabilă a contribuţiilor de întreţinere a beneficiarilor conform centralizatorului care va 

cuprinde date privind: 

* contribuţia de întreţinere de recuperat la sfârşitul lunii precedente; 

* contribuţia de întreţinere ce trebuie reținută conform legislaţiei în vigoare pentru luna în curs; 
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* suma primită prin virament conform listelor de virare de la Casa de Pensii sau OP-urile pe luna în 

curs; 

* suma încasată prin casieria unităţii, reprezentând contribuţii sau diferenţe din contribuţii la sfârşitul 

lunii în curs; 

* sume de încasat, reprezentând contribuţii sau diferenţe contribuţii la sfârşitul lunii în curs; 

- predă centralizatorul persoanei cu atribuţii de casier în vederea încasării contribuţiilor în numerar; 

- efectuează înregistrările contabile privind debitele şi operaţiunile efectuate prin casă conform 

documentelor justificative ce însoţesc registrul de casă zilnic; 

- înregistrează lunar operaţiunile contabile privind salariile conform statului de plată; 

- întocmeşte şi ţine evidenţa ordinelor de deplasare (delegaţii) a salariaţilor care merg în interes de 

serviciu; 

- ţine evidenţa timbrelor poştale întocmind consumul lunar al acestora; 

- întocmeşte lista zilnică de alimente împreună cu magazinerul, bucătarul de serviciu şi asistentul de 

serviciu din ziua respectivă; 

- primeşte corespondenţa, o înregistrează în registrul intrări-ieşiri şi o prezintă directorului centrului 

pentru ducerea la îndeplinire/distribuire către persoana cu competenţe de a o rezolva; 

- emite facturile cu valoarea costului mediu lunar de recuperat către DGASPC-urile din celelalte judeţe 

în baza situaţiei nominale (anexă la convenţie) întocmită de asistentul social. 

 

e) Administrator (cod COR 515104) cu următoarele atribuţii principale: 

- cunoaşte şi respectă codul profesional şi legislaţia specifică funcţiei deţinute; 

- răspunde de luarea de decizii în domeniul său de activitate; 

- împreună cu conducătorul unităţii, respectiv contabilul-şef, stabileşte planul de reparaţii capitale şi 

curente, revizii tehnice pentru instalaţii, clădiri şi mijloace de transport, planul de achiziţii şi planul de 

investiţii; 

- solicită pe bază de referat de necesitate toate materialele sau alte obiecte de inventar, utile executării în 

depline condiţii de securitate a lucrărilor; 

- ia măsurile necesare pentru buna funcţionare a aparatelor şi instalaţiilor de lucru şi ţine legătura cu 

unităţile prestatoare de servicii în vederea reparării şi punerii în funcţiune a acestora; 

- îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea muncitorilor din subordine şi propune măsuri pentru 

buna desfăşurare a activităţii; 

- monitorizează cum sunt întrebuinţate materialele scoase de muncitori, necesitatea lor şi întrebuinţarea 

acestora până la completa epuizare, întocmeşte pentru fiecare lucrare procese verbale de finalizare a 

lucrărilor executate şi le prezintă directorului pentru aprobare; 

- urmăreşte bunurile încredinţate pe locurile de folosinţă şi le centralizează periodic prin sondaj, ţine 

evidenţa contului de obiecte de inventar pe locuri de folosinţă făcând punctajul lunar cu contabilul de 

cont, la finele anului întocmeşte centralizarea acestor obiecte pe gestiuni, pentru verificarea cu balanţa 

analitică a unităţii; 

- verifică zilnic şi constată dacă există probleme de funcţionare (apă, gaze, electricitate, uşi, ferestre, 

grupuri sanitare, garduri etc.) la pavilioanele existente, aduce la cunoştinţă conducerii unităţii şi ia 

măsuri concrete de remediere a celor constatate;  

- controlează şi supraveghează blocul alimentar (prepararea alimentelor, circuitul funcţional, dezinfecţia, 

echipament etc.), sesizează orice neregulă a personalului şi raportează despre acestea conducerii unităţii. 

 

f) Magaziner (cod COR 432102) - atribuţii principale: 

- primeşte, păstrează şi distribuie alimente, materiale şi obiecte; 
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- întocmeşte NIR într-un singur exemplar (sau în două exemplare dacă furnizorul solicită un exemplar) 

şi îl predă la compartimentul de contabilitate alături de factură în ziua respectivă; 

- înregistrează în fişa de magazie intrările şi ieşirile numai pe baza documentelor legale; 

- răspunde de calitatea şi cantitatea alimentelor;  

- păstrează bunurile ce le are în gestiune în condiţii igienico-sanitare; 

- întreţine în stare bună aparatele de măsurat şi cântărit; 

- întocmeşte bonurile de consum pe baza referatelor aprobate de directorul unităţii şi contabilul-şef, în 

vederea eliberării bunurilor necesare din magazia unităţii; 

- nu primeşte produse în magazie decât cu avizul comisiei de recepţie;  

- nu primeşte produse expirate sau modificate organoleptic;    

- ordonează produsele după categorii depozitându-le conform indicaţiilor sanitare (frigider, rafturi, lăzi 

etc.) în aşa fel încât să nu se modifice calitativ şi să se degradeze; 

- etichetează fiecare lot de produse cu nume, gramaj, perioadă de valabilitate;  

- urmăreşte buna funcţionare a cântarelor şi sesizează când acestea se dereglează şi întocmeşte referat 

anual pentru verificarea metrologică; 

- operează la zi datele în fişele de magazie; 

- eliberează bonurile de consum la zi numai pe baza referatelor aprobate; 

- eliberează alimentele zilnic, fie cu o după amiază înainte de pregătirea hranei pentru a doua zi, fie în 

dimineaţa zilei respective înaintea micului dejun; 

- întreţine curăţenia zilnică a magaziei (şterge praful de pe produse, dezgheaţă şi spală la timp 

frigiderele, aeriseşte, igienizează rafturile, igienizează pavimentele etc.); 

- verifică frigiderele şi are obligaţia de a avea termometre şi, împreună cu asistentul medical, întocmeşte 

graficul zilnic al temperaturii din frigidere, lăzi frigorifice etc.; 

- sesizează orice defecţiune a aparatelor electrocasnice, precum şi a instalaţiilor electrice, de caldură; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice postului. 

 

g) Muncitor calificat bucătărie (cod COR: 512001) - atribuţii principale: 

- răspunde de pregătirea hranei pentru beneficiari la cele 3 mese principale care se servesc în fiecare zi 

(dimineaţa, prânz şi seara) cu respectarea orelor de servire; 

- răspunde de alimentele primite de la magazie conform listei de alimente din ziua respectivă; 

- răspunde de igiena blocului alimentar şi a sălilor de zarzavat, cât şi de menţinerea în stare bună a 

mobilierului, inventarului şi instalaţiilor sanitare şi aparatelor electrocasnice din dotare, acestea fiind 

păstrate în dulapuri speciale, fără accesul beneficiarilor; 

- păstrează inventarul materialelor de curăţenie şi răspunde de folosirea lui raţională; 

- verifică graficele de temperatură de pe frigidere împreună cu asistentul medical; 

- păstrează probele alimentare 48 de ore la frigider; 

- este obligat să poarte echipamentul de protecţie; 

- asigură respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie; 

- respectă numărul şi gramajul porţiilor conform prezenţei din ziua respectivă şi a listei de alimente; 

- răspunde de corectitudinea raţiei conform listei de alimente, organizează distribuirea hranei la ghișeu; 

- răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea mâncărurilor, verificând termenele de valabilitate 

ale produselor; 

- spală şi dezinfectează zilnic uşile, spălătoarele, faianţa, vesela cu soluţie dezinfectantă; 

- se informează zilnic de prezenţa şi numărul beneficiarilor, cât şi de numărul beneficiarilor învoiţi; 

- întocmeşte, împreună cu magazinerul şi asistentul medical, meniul zilnic, la indicaţiile medicului; 

- afişează meniul zilnic; 



24 
 

- are obligaţia să efectueze anual controlul stării de sănătate fizică şi psihică şi analizele de laborator 

periodice conforme recomandării medicului de medicina muncii; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice postului. 

 

h) Muncitor calificat bucătar - ospătar (cod COR: 513102) - atribuţii principale: 

- răspunde de igiena sălii de mese, cât şi de menţinerea în stare bună a mobilierului, inventarului şi 

instalaţiilor sanitare; 

- răspunde de inventarul materialelor de curăţenie pentru sala de mese şi răspunde de folosirea acestora 

în funcţie de nevoi; 

- asigură respectarea cerinţelor igienico-sanitare în sala de mese; 

- afişează meniul zilnic; 

- participă efectiv la servitul hranei beneficiarilor. 

 

i) Muncitor calificat fochist (cod COR: 818207) - atribuţii principale: 

- cunoaşterea funcţionării centralelor termice şi a instalaţiilor termice din toate clădirile; 

- respectă instrucţiunile de exploatare a centralelor termice; 

- asigură încălzirea spațiilor interioare ale centrului pe perioada rece; 

- asigură prepararea apei calde menajere pentru consumul zilnic, conform graficului; 

- îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire; 

- execută reparaţiile şi lucrările de întreţinere necesare instalaţiilor şi inventarului din dotare; 

- răspunde de ordinea, curăţenia şi igienizarea centralelor termice şi în jurul acestora; 

- verifică în permanenţă starea de funcţionare a centralei şi a elementelor componente la parametrii 

corespunzători; 

- are grijă de instalaţia de gaz metan; 

- sprijină instalatorii în remedierea defecţiunilor apărute spontan sau în unele lucrări de reparaţii la 

instalaţia termică; 

- se respectă graficul privind orele de distribuire a căldurii şi apei calde; 

- răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să 

înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei. 

 

j) Muncitor calificat instalator (cod COR: 712609) - atribuţii principale: 

- verifică şi remediază toate deficienţele apărute la instalaţiile sanitare, centrale termice, instalaţiile de 

apă-hidranţi existente în dotarea unităţii; 

- semnalează defecţiunile conducerii unităţii; 

- la executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, are obligaţia de a cunoaşte normele de protecţia 

muncii, de a purta echipamentul de lucru şi protecţie, cât şi de a folosi sculele necesare corespunzătoare 

executării lucrărilor încredinţate; 

- are interdicţia de a executa lucrări care depăşesc profesional cunoştințele sale pentru a preîntampina 

eventualele accidente tehnice; 

- pentru executarea lucrărilor, solicită pe bază de referat de necesitate toate materialele sau alte obiecte 

de inventar necesare executării în depline condiţii de securitate a lucrărilor încredinţate; 

- nu permite beneficiarilor să intervină la instalaţii, să repare eventualele defecţiuni ale acestora şi/sau să 

fie folosiţi ca ajutoare la lucrările care sunt în atribuţiile sale de serviciu; 

- verifică, întreţine şi remediază în caz de defecţiune instalaţiile termice, sanitare, centrale termice, 

instalaţiile de apă-hidranţi, verifică starea de funcţionare a acestora zilnic, răspunde de bunul mers al 

acestora şi, la nevoie, instruieşte persoanele care le folosesc zilnic; 
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- semnalează defecţiunile pe care nu le poate repara singur şi solicită intervenţia specialiştilor; 

- asigură asistenţă tehnică la recepţionarea instalaţiilor şi a tuturor utilajelor de lucru şi întreţine 

curăţenia la locul de muncă; 

- ţine evidenţa zilnică, în raport, a defecţiunilor constatate şi a lucrărilor efectuate; 

- înştiinţează de îndată şeful ierarhic superior de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în 

activitatea proprie locului de muncă, propunând măsuri concrete pentru prevenirea sau remedierea unor 

asemenea situaţii. 

 

k) Muncitor calificat electrician (cod COR: 741307) - atribuţii principale: 

- verifică instalaţia electrică din cadrul instituţiei şi funcţionarea acesteia în condiţii optime; 

- verifică şi remediază toate deficienţele care pot crea posibilităţi de incendiu sau electrocutări, atât 

pentru instalaţia electrică, cât şi pentru întreaga aparatură electrică din dotare; 

- se interzice executarea acelor lucrări care îi depăşesc profesional cunoştinţele, pentru a preîntampina 

eventualele accidente umane sau tehnice; 

- execută lucrările în depline condiţii de securitate; 

- nu permite beneficiarilor să umble sau să utilizeze în nici un scop energia electrică, să racordeze 

receptori electrici la sursele de curent, să repare eventualele defecţiuni în instalaţia electrică sau să fie 

folosiţi ca ajutoare la lucrările electrice; 

- verifică, întreţine şi remediază următoarele instalaţii şi utilaje electrice: instalaţia electrică la maşina de 

spălat rufe, instalaţia electrică la uscătorul de rufe, a lăzilor frigorifice, reparaţia maşinilor de călcat rufe; 

- răspunde de funcţionarea întregului sistem electric din unitate; 

- în timpul execuţiei lucrărilor la instalaţia electrică, va purta echipament de protecţie; 

- în cazul intervenţiei asupra oricărui utilaj electric, se va întrerupe alimentarea acestuia cu energie 

electrică. 

 

l) Muncitor calificat tâmplar (cod COR: 752201) - atribuţii principale: 

- întreţinerea şi reglarea organelor şi mecanismelor maşinilor-unelte, în condiţii de securitate a muncii; 

- întocmirea schiţelor pieselor şi a desenelor de detaliu; 

- selectarea şi pregătirea materialului de lucru, însemnarea părţilor care trebuie lucrate; 

- prelucrarea tuturor tipurilor de lemn, înlocuitori de lemn sau mase plastice, prin tăiere, măsurare, 

găurire sau îmbinare folosind unelte manuale sau electrice; 

- uscarea artificială a cherestelei (pregăteşte instalaţiile de uscare artificiale, pregăteşte materialul 

lemnos pentru uscare, utilizează probele martor în urmărirea procesului de uscare, supraveghează 

procesul de uscare artificială a cherestelei); 

- prelucrarea mecanică a reperelor din lemn masiv; 

- croirea (debitarea)  panourilor pe maşini unelte şi agregate; 

- formarea şi prelucrarea mecanică a panourilor placate şi a ramelor; 

- şlefuirea şi finisarea suprafeţelor produselor prin băiţuire, vopsire, aplicare de lacuri vopsele, emailuri, 

folosind spray sau pensule; 

- montarea, asamblarea şi dezasamblarea părţilor componente ale produselor; 

- ambalarea produselor. 

 

m) Muncitor calificat în producţie (cod COR: 731703) - atribuţii principale: 

- să participe la activităţile zilnice din cadrul atelierelor, grădinii şi curţii; 

- să respecte programul de lucru cu beneficiarii; 

- ajută la formarea de noi deprinderi ale beneficiarilor în diverse domenii de activitate; 
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- organizează activităţi de punere în valoare a muncii beneficiarilor; 

- însoţeşte beneficiarii în diverse deplasări din afara centrului; 

- în cazul condiţiilor meteo nefavorabile (ploaie, caniculă) îndrumă beneficiarii către ateliere, club şi 

dormitoare. 

 

n) Muncitor calificat croitorie (cod COR: 753101) - atribuţii principale: 

- respectarea programului de muncă, a graficului individual de lucru stabilit în cadrul programului de 

funcţionare a unităţii; 

- să respecte cu rigurozitate regulile stabilite pentru accesul în incinta, intrarea şi ieşirea din unitate; 

- să realizeze norma de muncă: 

- primirea şi luarea la cunostinţă a programului sau comenzii de lucru, a instrucţiunilor de lucru; 

- primirea materialelor, a materiilor prime, a sculelor şi a dispozitivelor necesare pentru executarea 

lucrării sau a lotului de produse; 

- aşezarea, controlul, fixarea şi scoaterea dispozitivelor şi a sculelor, precum şi reglarea acestora în 

vederea realizării regimului necesar de lucru; 

- respectarea ordinei şi disciplinei la locul de muncă, a sarcinilor date de către şefii ierarhici; 

- predarea producţiei realizate la sfârşitul comenzii; 

- operativitate în executarea sarcinilor şi îndeplinirea corectă a acestora: 

- înainte de începerea lucrului: verifică utilajul şi îl pregăteşte în vederea executării sarcinii, cunoaşterea 

temeinică a operaţiei sau lucrării pe care trebuie să o efectueze, verificarea existenţei în zona de muncă a 

tuturor obiectelor necesare efectuării ei, aducerea la cunostinţă conducerii a lipsei unor mijloace tehnico-

materiale şi eventualelor deficienţe în funcţionarea utilajelor; 

- în timpul lucrului: menţinerea ordinei la locul de muncă, supravegherea bunei funcţionări a utilajului şi 

menţinerea lui în stare de funcţionare, aducerea la cunoștinţă conducerii în cazul unor deficienţe ivite în 

procesul de producţie; 

- la terminarea lucrului: aşezarea sculelor şi a dispozitivelor în dulapuri, curăţirea şi ştergerea utilajului, 

curăţenia pe toată suprafaţa locului de muncă; 

- să respecte procesul tehnologic de confecţionare: 

- executarea în totalitate a operaţiilor de prelucrare a materiei prime în vederea transformării ei în produs 

finit de îmbrăcăminte/lenjerii: recepţia şi depozitarea, şablonarea, şpănuirea, secţionarea şpanului, 

croirea etc. 

- răspunde de integritatea beneficiarilor la locul de muncă. 

 

o) Şofer (cod COR: 832201) cu următoarele atribuţii principale: 

- răspunde de inventarul autovehiculului; 

- completează zilnic foaia de parcurs; 

- cunoaşte manualul autovehiculului; 

- aduce la cunoștinţă conducerii necesarul pentru întreţinerea autovehiculului; 

- întreţine curăţenia autovehiculelor; 

- participă la activităţi în afara programului atunci când este nevoie, la solicitarea conducerii;     

- răspunde de viaţa şi securitatea beneficiarilor şi a celorlalte persoane transportate; 

- verifică bunăstarea autovehiculului în fiecare zi şi ori de câte ori este nevoie şi anunţă prin referat 

conducerea asupra defecţiunilor; 

- face referate la timp pentru schimburile de ulei, schimbarea bateriei, dotarea şi schimbarea 

cauciucurilor pentru iarnă sau vară; 
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- este obligat să verifice dotarea autovehiculului în fiecare zi cu trusa de urgenţă, trusa de reparaţii, 

dotările cerute de lege; în situaţia în care acestea lipsesc, sunt descompletate sau au expirat întocmeşte 

imediat referat către conducerea unităţii; 

- înainte de plecarea în cursă se prezintă la garaj în stare bună de sănătate, odihnit, pregătit pentru 

efectuarea transportului; 

- are obligaţia ca pe toată durata efectuării transportului să asigure existenţa la bordul autovehiculului a 

documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuată şi de prevederile legale în vigoare, 

respectiv: 

* acte personale (permis auto, atestat şofer); 

* acte pentru autovehicul (certificat de înmatriculare, talon, inspecţie tehnică, asigurare auto-carte verde 

şi asigurare, foi parcurs); 

- comunică imediat telefonic superiorului din unitate orice eveniment de circulaţie în care este implicat 

el sau autovehiculul; 

- la sosirea din cursă, în termen de 24 de ore, predă responsabilului cu evidenţa foilor de parcurs toate 

documentele cursei primite la plecare şi cele dobândite pe parcurs în vederea justificării activităţii sale şi 

a autovehiculului pe toată durata cursei; 

- are obligaţia de a semnaliza la sosirea din cursă orice defecţiune sesizată sau orice funcţionare 

anormală a vreunui echipament; 

- permanent ia măsurile necesare efectuării în condiţii optime a transportului în funcţie de condiţiile 

atmosferice; 

- confirmă prin semnatură pe foaia de parcurs că autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic şi 

completează toate rubricile prevăzute în aceasta; 

- parchează autovehiculul numai în locuri special amenajate, păzite, care să asigure securitatea 

autovehiculului; 

- în cazul accidentelor produse din culpa şoferului, acesta va suporta integral sumele care nu se 

recuperează de la asigurări; 

- imediat după terminarea cursei, asigură gararea corespunzătoare a mijlocului de transport; 

- primeşte şi alte sarcini şi dispoziţii din partea conducerii unităţii pe care le realizează întocmai şi la 

timp, având obligaţia să informeze despre îndeplinirea/neîndeplinirea acestora sau să solicite motivat 

amânarea termenelor pentru executarea acestora; 

- în cazul suspendării permisului de conducere, şoferul va anunţa conducerea centrului şi va rămâne în 

concediu fără plată; 

- are obligaţia de a întocmi referat cu 30 zile înainte pentru a efectua revizia tehnică obligatorie; 

- are obligaţia de a respecta traseul din foaia de parcurs. 

 

p) Spălătoreasă (cod COR: 912103) - atribuţii principale: 

- primeşte în fiecare dimineaţă, la prima oră, inventarul lenjeriilor murdare, pe care îl trece prin toate 

operaţiunile necesare (prespălare, dezinfectare, spălare, clătire), cunoaşte şi respectă circuitul funcţional; 

- păstrează inventarul materialelor de curăţenie şi răspunde de folosirea lor raţională; 

- primirea lenjeriilor se face pe bază de semnatură şi răspunde de integritatea lor numerică; 

- selectează lenjeria şi o repartizează pentru reparat şi le repartizează la atelier lenjer pe bază de proces 

verbal; 

- asigurarea întreţinerii curăţeniei şi igienei în spălătorie zilnic, prin spălarea şi dezinfectarea maşinilor 

de spălat, pereţilor, grupurilor sanitare etc.; 

- folosirea conform normelor recomandate de DSP a materialelor necesare desfășurării activităţii; 

- îndeplinirea a orice alte atribuţii dispuse de către conducerea unităţii; 
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- anunţarea a orice deteriorare sau nefuncţionare a obiectelor de inventar, survenite în timpul 

programului sau constatate la intrarea în tură; 

- cunoaşte procedurile operaţionale specifice locului de muncă. 

 

q) Îngrijitor (cod COR: 515301) - atribuţii principale: 

- transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în locuri special amenajate, în condiţii corespunzătoare, 

răspunde de depunerea lor corectă în recipient, curăță şi dezinfectează pubelele în care se transportă sau 

se păstrează gunoiul; 

- pregăteşte ori de câte ori este necesar, la indicaţia asistentului medical, saloanele pentru dezinfecţie; 

- efectuează aerisire periodică a încăperilor; 

- curaţă şi dezinfectează WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste scopuri şi locuri; 

- asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 

- respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.); 

- însoţeşte beneficiarul la investigaţii, consulturi etc.; 

- asigură izolarea persoanei decedate de restul beneficiarilor; 

- după declararea decesului, îndepărtează lenjeria decedatului, dezinfectează spaţiul în care a survenit 

decesul prin respectarea normelor igienico-sanitare; 

- îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical; 

- cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire; 

- dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara unităţii, va avea grijă ca măcar una dintre 

infirmiere/îngrijitoare să rămână în unitate pentru activităţile specifice; 

 

 

Articolul 13 

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 următorele surse: 

- bugetul de stat; 

- bugetul Consiliului Judeţean Prahova, prin DGASPC Prahova; 

- donaţii, sponsorizări şi alte forme private în contribuţii băneşti sau în natură permise de lege; 

- din alte venituri, în condiţiile legii. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA    ANEXA NR. 3.7                                                                                 

          LA HOTĂRÂREA ....................... 

          DIN ............................................... 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE 

"CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP TĂTĂRĂI" 

 

 

 

ARTICOLUL 1 

Definiție 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrului 

de Integrare prin Terapie Ocupațională Tătărăi ("CITOPAH TĂTĂRĂI"), aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 

standardelor minime de calitate aplicabile, a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere și a serviciilor oferite. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenționali, vizitatori. 

 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social "CITOPAH TĂTĂRĂI", cod serviciu social 8790 CR-D-III, este înfiinţat şi 

administrat de furnizorul DGASPC Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000837 

seria AF eliberat la 28.05.2014, deţine Licenţa de funcţionare nr. 0000120 seria LF eliberată la 

29.10.2015, CUI 24931693, cu sediul în comuna Poienarii Burchii, sat Tătărăi, nr. 178, județul Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Scopul serviciului social "CITOPAH TĂTĂRĂI" este de asigurare de găzduire, alimentație, 

asistență pentru sănătate, consiliere psihologică, abilitare și reabilitare, îngrijire și asistență, deprinderi 

de viață independentă, educație/pregătire pentru muncă, asistență și suport pentru luarea unei decizii, 

integrare și participare socială și civică a persoanelor adulte cu dizabilități pentru care 

certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate. 

(2) Îngrijirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate (pierderea capacității de 

satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unei dizabilități fizice, psihice, neuropsihice, mentale 

etc.), prevenirea și combaterea procesului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea 

incluziunii sociale a acestora, conform standardelor minime de calitate. 

(3) Serviciile principale acordate de "CITOPAH TĂTĂRĂI" sunt: informare, evaluare, planificare 

activități, îngrijire personală, asistență pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcțională, socializare și 

activități culturale, integrare/reintegrare socială, cazare, alimentație, reabilitare și adaptare a ambientului 

(mici amenajări, reparații și altele asemenea), terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapie 

ocupațională, terapii complementare. 
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ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social "CITOPAH TĂTĂRĂI" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 

de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 cu modificările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor 

acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/08.02.2019. 

(3) Serviciul social "CITOPAH TĂTĂRĂI" este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean şi 

funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social "CITOPAH TĂTĂRĂI" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care 

stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale 

ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "CITOPAH TĂTĂRĂI" 

sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de 

acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, 

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, 

părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la 

un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
file:///D:/Utilizator/Croitoru%20Nina/de%20lucrat/MOf/MOf834-lucrat/DB0;LexAct%20103252
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ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "CITOPAH TĂTĂRĂI" sunt persoane adulte cu 

dizabilități pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 

valabilitate. 

(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: 

- Admiterea beneficiarului în centru are loc în urma obţinerii deciziei de admitere, eliberată de Comisia 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

a) Acte necesare: 

- dosarul de admitere al beneficiarului; 

- registrul de internări; 

- foaia de observaţie clinică generală; 

- fişa socio-medicală; 

- cartea de imobil; 

- inventarul bunurilor beneficiarului; 

- contractul de prestări servicii sociale; 

- angajamentul de plată al beneficiarului; 

- adeziune, dacă este cazul, pentru opțiunea de înscriere la  medicul de familie. 

b) Contractul de prestări servicii sociale stabileşte obligaţiile şi drepturile părţilor contractante şi 

cuprinde: 

- număr de înregistrare; 

- date de identificare ale părţilor contractante (beneficiarul şi furnizorul de servicii sociale); 

- obiectul contractului; 

- costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale; 

- durata contractului; 

- etapele procesului de acordare a serviciilor sociale; 

- drepturile furnizorului de servicii sociale; 

- obligaţiile furnizorului de servicii sociale; 

- drepturile beneficiarului; 

- obligaţiile beneficiarului; 

- soluţionarea reclamaţiilor; 

- litigii; 

- rezilierea contractului; 

- încetarea contractului; 

- dispoziţii finale; 

- anexe (planul personalizat, fișa de evaluare a beneficiarului). 

c) Criteriile de eligibilitate: 

- domiciliul stabil în județul Prahova sau cu domiciliul în alt județ, dar cu încheierea unei convenții de 

acordare de servicii sociale încheiată cu DGASPC-ul în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau 

reședința; 

- încadrarea beneficiarului într-o categorie de handicap. 

d) Angajamentul de plată stabileşte cuantumul, modalitatea de plată şi responsabilitatea plăţii 

contribuţiei de întreţinere, şi cuprinde: 

- date de identitate ale beneficiarului/reprezentantului legal, dacă este cazul; 

- date privind modalitatea de plată a contribuţiei de întreţinere (prin casa locală de pensii, prin chitanţă 

lunară sau virament bancar); 

- semnătura reprezentantului centrului; 

- semnătura persoanei care îşi asumă responsabilitatea plăţii contribuţiei de întreţinere (beneficiarul sau 

reprezentantul său legal). 
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e) Modul de stabilire a contribuției de întreținere: contribuția de întreținere este stabilită conform 

legislației în vigoare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru 

persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu 

handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora. 

(3) Condiţii de suspendare/încetare a acordării serviciilor: 

- Suspendarea/încetarea acordării serviciului social depinde de motivele care o susţin, starea de sănătate 

a beneficiarului şi perioada pentru care se solicită. 

- Suspendarea/încetarea acordarea serviciului social se poate dispune în cazurile următoare: 

* din raţiuni de ordin medical; 

* de comun acord cu beneficiarul; 

* pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalţi beneficiari 

sau pentru personal; 

* în cazuri de forţă majoră; 

* alte situaţii prevăzute în contractul de servicii. 

- Documentele utilizate pentru suspendarea/încetarea acordării serviciului social: 

a) în caz de deces: 

- certificatul de naştere şi actul de identitate în original; 

- foaia de observaţie clinică generală; 

- certificatul medical constatator al decesului; 

- cartea de imobil; 

- fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului; 

- procese verbale de predare-primire a documentelor. 

b) în caz de transfer: 

- certificatul de naştere şi actul de identitate în original; 

- dosarul de suspendare/încetare a acordării serviciului social; 

- alte documente personale ale beneficiarului; 

- registrul de intrări/ieşiri definitive; 

- cartea de imobil; 

- acordul scris al conducătorului centrului unde urmează a fi transferat beneficiarul; 

- cererea beneficiar/reprezentant legal; 

- fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului; 

- procese verbale de predare-primire a documentelor. 

c) în caz de încetare a acordării serviciului social: 

- certificatul de naştere şi actul de identitate în original; 

- dosarul de suspendare/încetare a acordării serviciului social; 

- alte documente personale ale beneficiarului; 

- registrul de intrări/ieşiri definitive; 

- cartea de imobil; 

- cererea beneficiar/reprezentant legal; 

- fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului; 

- procese verbale de predare-primire a documentelor. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "CITOPAH TĂTĂRĂI" 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 fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de 

risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile și obligațiile în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; 

g) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 
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h) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

i) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "CITOPAH TĂTĂRĂI" 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, la procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie 

de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 

ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 

Principalele funcţii ale serviciului social "CITOPAH TĂTĂRĂI" sunt următoarele: 

a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public local: 

- admiterea și reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

- găzduire pe perioadă nedeterminată; 

- alimentație diversificată; 

- evaluare anuală; 

- îngrijire personală a beneficiarilor și controlul infecțiilor (asigură cazarmament și materiale igienico-

sanitare); 

- asistență medicală de bază și de specialitate; 

- consiliere psihologică și socială; 

- abilitare și reabilitare; 

- asigurarea unei vieți active (activități de ergoterapie) și a contactelor sociale (familie, comunitate); 

- integrare/reintegrare socială; 

- deprinderi de viață independentă (educație/pregătire pentru muncă, asistență și suport pentru luarea 

unei decizii, integrare și participare socială și civică, menținerea și dezvoltarea aptitudinilor cognitive, 

menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare, de mobilitate, de autoîngrijire, de 

îngrijire a propriei sănătăți, de autogospodărire, de interacțiune); 

- îngrijire paleativă și asistență în caz de deces. 

b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- realizarea de materiale informative; 

- actualizarea permanentă a site-ului instituției; 

- distribuirea de pliante; 

- elaborarea de rapoarte de activitate; 

- elaborarea registrelor de evidență privind informarea beneficiarilor. 

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: 

- afișarea și informarea beneficiarilor cu privire la Carta drepturilor beneficiarilor și Convenția ONU; 

- elaborarea Codului de etică; 

- aplicarea unor chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre activităţi/servicii/atitudini 

generale din centru; 
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- prezentarea procedurii operaționale privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi 

abuzului, a procedurii operaționale privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane 

sau degradante și a procedurii operaționale privind managementul situaţiilor de risc; 

- înființarea Registrului de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz și a Registrului 

de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante; 

- posibilitatea formulării sesizărilor și reclamațiilor; 

- notificarea incidentelor deosebite și a intervențiilor de urgență, în cazul situațiilor de risc. 

d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

- evaluarea/reevaluarea beneficiarilor; 

- elaborarea de Proceduri Operaționale privind calitatea serviciilor acordate. 

e) De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

- gestionarea bugetului anual de venituri și cheltuieli; 

- evidența financiar-contabilă; 

- evidența electronică a salariaților (REVISAL); 

- încheierea de contracte de bunuri și servicii; 

- salarizarea personalului conform legislației în vigoare; 

- elaborarea realistă a programului anual al achizițiilor publice pentru a se asigura procedurile de 

achiziții publice adecvate; 

- inventarierea anuală a patrimoniului instituției; 

- organizarea evidenței tehnico-operative corect și la timp; 

- aplicarea normelor privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare; 

- asigurarea unei structuri de personal care să corespundă cerințelor centrului, din punct de vedere 

numeric și al calificării; 

- evaluarea periodică/anuală a performanțelor profesionale ale personalului; 

- formare profesională continuă. 

 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social "CITOPAH TĂTĂRĂI" funcţionează cu un număr de 66 total personal, conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean, din care: 

a) personal de conducere:   

- director (111207); 

- contabil-șef (121120). 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:  40 persoane; 

- medic (221107); 

- asistent medical (325901); 

- asistent social (263501);  

- psiholog (263411); 

- infirmier (532103); 

- instructor ergoterapie (223003); 

- kinetoterapeut (226405); 

- maseur (325501); 

- logoped (226603). 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:  24 persoane; 

- administrator (515104); 

- inspector de specialitate (242203); 

- referent (331309); 
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- magaziner (432102); 

- îngrijitor (515301); 

- șofer (832201); 

- spălătoreasă (912103); 

- muncitor calificat fochist (818207); 

- muncitor calificat electrician (741307); 

- muncitor calificat bucătărie (512001); 

- muncitor necalificat bucătărie (941201); 

- muncitor calificat croitorie (753101); 

- muncitor calificat lăcătuș mecanic (721410); 

- muncitor calificat legumicultor (611103). 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de:  1/1. 

 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este: 

- director (111207); 

- contabil-șef (121120). 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere: 

a) Director (COD COR 111207) - atribuții: 

-  asigură conducerea executivă a centrului şi răspunde de buna lui funcţionare;  

-  exercită atribuţiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

-  exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

-  în exercitarea atribuțiilor care îi revin, șeful de centru emite dispoziții;   

- elaborează şi propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal şi statul de funcţii, 

pentru avizare la consiliul consultativ al centrului şi la colegiul director al DGASPC Prahova; 

-  asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă DGASPC Prahova; 

- realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

- administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; 

- se subordonează directorului executiv adjunct al DGASPC Prahova și directorului executiv al 

DGASPC Prahova;  

- elaborează proceduri operaționale prevăzute de Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilități; 

- menține comunicarea și colaborarea permanentă, referitoare la nevoile beneficiarilor, cu serviciul 

public de asistentă socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice 

locale și centrale, in folosul beneficiarilor; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al 

acestuia; 

- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata 

contribuției; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 
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- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, 

respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, iar 

beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoștință; tabelul cu numele persoanelor 

care au semnat pentru luare la cunoștință constituie anexă la procedură; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, 

pct. 5, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- încetarea acordării serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, 

pct. 6, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- elaborează și aplică Codul de etică; 

- înregistrează în Registrul de evidentă a cazurilor de neglijare, exploatare, violență și abuz toate 

situațiile de neglijare, exploatare, violență, tratament degradant, abuz emoțional, fizic sau sexual și 

acționează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial și/sau al organelor 

abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violență și abuz împreună cu 

soluțiile de rezolvare; 

- înregistrează în Registrul de evidență a cazurilor de tortură și tratamente crude, inumane sau 

degradante toate situațiile de tortură și tratamente crude, inumane sau degradante și acționează pentru 

rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial și/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante 

împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- arhivează toate sesizările/reclamațiile împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul 

total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la 

sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri 

ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității 

publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului Comisiei de 

Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire la 

etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor pe compartimente, pe baza autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de Monitorizare. 

 

b)  Contabil-șef (COD COR 121120) - atribuții: 

- înlocuiește directorul centrului în absența acestuia; 
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- asigură cunoașterea și aplicarea normelor din legi, Hotărâri de Guvern, instrucțiuni ale Ministerului de 

Finanțe, dispoziții ale directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova și ale directorului C.I.T.O.P.A.H. 

Tătărăi; 

- verifică pontajele prin confruntare cu condica de prezență, prin sondaj;  

- întocmește Bugetul de Venituri și Cheltuieli al unității în condițiile prevăzute de lege, în baza unei 

fundamentări, a Planului Anual de Achiziții Publice, precum și cu consultul și avizul directorului 

centrului; 

- întocmește orice alte lucrări de planificare financiară și răspunde la solicitările serviciului de 

contabilitate al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- întocmește actele contabile, organizează circuitul acestora, asigură și verifică înregistrarea acestora în 

evidențele contabile; 

- verifică și răspunde de evidența contabilă sintetică și analitică; 

- verifică și răspunde de corectitudinea întocmirii statelor de plată, de acordarea drepturilor salariale și a 

drepturilor de personal, verifică anexele privind reținerile și obligațiile de plată, privind viramentele 

(Recapitulații salarii); 

- verifică formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau virament, pentru urmărirea 

debitelor și pentru achitarea creditelor; 

- întocmește execuția bugetară lunar, conform dispozițiilor legale; 

- verifică și înregistrează în contabilitate documentele justificative pentru orice operațiune care 

afectează patrimoniul unității, angajând răspunderea persoanelor care le-au întocmit; 

- organizează inventarierea valorilor materiale ori de câte ori consideră necesar sau când directorul 

centrului solicită verificări prin sondaj; 

- urmărește respectarea dispozițiilor legale privind evidențele financiar-contabile, instruiește și 

controlează personalul centrului care gestionează bunuri, avizează delegările de gestiune; 

- verifică legalitatea documentelor care au implicație financiar-contabilă; 

- analizează situația cheltuielilor și plăților din cadrul unității și urmărește în permanență încadrarea 

acestora în prevederile bugetare; 

- întocmește și transmite raportări lunare, trimestriale, semestriale, anuale către DGASPC Prahova, 

Trezoreria statului, Administrația Finanțelor Publice, Institutul Național de Statistică etc.; 

- asigură aplicarea legislației în vigoare în domeniul financiar-contabil și aduce la cunoștință conducerii 

apariția unor situații financiare neprevăzute; 

- acordă viza CFP certificată prin semnătură și ștampilă pentru documentele interne și externe și anume: 

* cereri pentru deschidere de credite bugetare, 

* dispoziții de retragere a creditelor bugetare, 

* contracte de achiziții publice, 

* ALOP-uri salarii, bunuri și servicii, 

* investiții, 

* state de plată salarii, 

* recapitulații salarii 

* dispoziții de plată/încasare facturi, 

* solicitări deschidere de credite salarii, materiale, investiții, 

* bonuri de consum și de transfer, 

* liste zilnice de alimente; 

- răspunde alături de directorul centrului pentru operațiunile efectuate (plăți, încasări) cu trezoreria, 

banca și alte instituții de credit prin certificarea semnăturii; 

- organizează și conduce contabilitatea tuturor operațiunilor efectuate în cadrul unității și întocmește 

toate situațiile financiare cerute de ordonatorul de credite superior (D.G.A.S.P.C. PRAHOVA); 

- îndeplinește atribuții în domeniul resurselor umane, fiind responsabil cu evidența dosarelor personale 

ale salariaților și cu întocmirea și transmiterea registrului electronic de evidență al salariaților 

(REVISAL); 

- întocmește toate dispozițiile date de directorul  C.I.T.O.P.A.H. Tătărăi și îndeplinește procedura de 

comunicare a acestora către persoanele vizate; 
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- informează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la efectuarea controalelor de către organele 

abilitate și despre rezultatele verificărilor respective și pune la dispoziția organelor de control 

documentele solicitate; 

- respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern al CITOPAH Tătărăi, 

precum și legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale; 

- îndeplinește în limita competenței și alte sarcini dispuse de directorul centrului. 

 

(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 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a 

„CITOPAH TĂTĂRĂI”, a respectării standardelor minime de calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea 

centrului. 

(2) Consiliul consultativ este compus din 3 reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale şi 3 

reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact 

direct asupra serviciilor sociale; 

b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei 

persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a 

serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în 

condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 

 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar. 

 

(1) Personalul de specialitate este: 

a) asistent medical generalist (325901); 

b) asistent social (263501); 

c) infirmier (532103); 

d) medic primar (221107); 

e) psiholog (263411); 

f) kinetoterapeut (226405); 

g) logoped (226603); 

h) maseur (325501); 

i) instructor ergoterapie (223003). 

 

(2) Atribuții ale personalului de specialitate: 
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a) Asistent medical generalist (COD COR: 325901) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Asistă medicul la consultarea și diagnosticarea bolnavilor și la efectuarea tehnicilor medicale 

corespunzătoare; 

2. Execută pe baza prescripțiilor medicale tratamentele medicale, vaccinările, procedurile recuperatorii, 

etc. Este interzisă administrarea tratamentului medical prin intermediari; 

3. Aduce la cunoștință medicului observațiile privind evoluția stării de sănătate și recuperatorie a 

asistaților, însoțind medicul la vizită. Semnalează medicului îmbolnăvirile intercurente, asigurând, după 

caz, izolarea bolnavilor respectivi; respectă măsurile de izolare stabilite; 

4. Însoțește asistații la efectuarea examenelor de specialitate și procedurilor de recuperare; scrie condica 

după prescripție, o prezintă medicului la semnat și solicită eliberarea medicamentelor din farmacie; 

5. Acordă primul ajutor, cheamă medicul și se îngrijește de transportul bolnavului la unitatea sanitară de 

specialitate, consemnând în raportul de activitate toate detaliile necesare asupra cazului, precum și 

tratamentele aplicate; 

6. Îndeplinește, conform competențelor sale, orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieții 

bolnavilor, participă la asigurarea unui climat optim și de siguranță în cameră, prin organizare, 

coordonare și control desfășurate permanent; 

7. Păstrează echipamentele medico-sanitare, aparatura și instrumentarul, răspunde de păstrarea și 

utilizarea acestora în condițiile igienice și de sterilizare prescrise. Asigură curățenia și dezinfecția 

aparaturii și instrumentarului. Asigură păstrarea în bune condiții a medicamentelor de la aparatul de 

urgențe, răspunzând de administrarea acestora, de completarea stocului, precum și de descărcarea lor. 

Supraveghează colectarea instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea 

acestuia în vederea distrugerii; 

8. Efectuează controlul epidemiologic la admiterea beneficiarilor, precum și la revenirea acestora în 

unitate după învoiri, transferuri, verifică igiena personală, îi repartizează în camere. Întocmește 

împreună cu infirmierele un proces verbal de predare-primire a banilor, bijuteriilor și altor valori găsite 

asupra beneficiarilor; 

9. Controlează și răspunde de activitatea infirmierelor din subordine privind asigurarea și întreținerea 

curățeniei individuale a beneficiarilor, a spațiilor de cazare, de servire a mesei și de petrecere a timpului 

liber, creării condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, precum și respectarea normelor 

igienico-sanitare, semnalând imediat orice abatere de la acestea și luând împreună cu medicul măsurile 

ce se impun; 

10. Urmărește respectarea normelor igienico-sanitare la păstrarea, conservarea și distribuirea 

alimentelor, supraveghează asistații la servirea mesei, controlează condițiile igienico-sanitare de 

preparare și servire a hranei, cantitatea și calitatea acesteia, consemnând orice abatere în raportul de 

activitate; 

11. Anunță imediat deficiențele de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare, încălzire etc.); 

12. Respectă permanent regulile de igienă, cât și regulile de asepsie și antisepsie în aplicarea 

tratamentelor prescrise. Respectă regulile privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 

nozocomiale; 

13. Supraveghează și coordonează activitatea desfășurată de personalul din subordine; 

14. Întocmește foaia zilnică de mișcare a bolnavilor, înaintând-o compartimentului administrativ până la 

ora 12:00; 

15. Execută și alte sarcini de profil la solicitarea conducerii unității; 

16. Supraveghează și ia măsuri de respectare a normelor de igienă și conduită de către vizitatori; 

17. Păstrează secretul profesional, respectă programul de lucru; 

18. Respectă Codul Muncii și Regulamentul de ordine interioară al unității; 

19. Organizează și desfășoară programe de educație pentru sănătate, lecții educative și demonstrații 

practice pentru pacienți și personalul din subordine; 

20. Se ocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu sau alte forme de educație continuă 

și conform cerințelor postului. 
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b) Asistent social (COD COR : 263501) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Face parte din echipa multidisciplinară participând la procesul de evaluare/reevaluare și la întocmirea 

Planului Personalizat; 

2. Identifică nevoile de ordin social ale beneficiarului și ale autorităților competente pentru rezolvarea 

acestora; 

3. Apără demnitatea individuală a beneficiarului, fără discriminări privind originea, rasa, religia, starea 

materială; 

4. Consiliază persoana asistată în toate situațiile de ordin social, ajutându-l să ia cele mai bune decizii. 

Când beneficiarul nu este capabil să decidă, îl va reprezenta asumându-și întreaga responsabilitate; 

5. Asistentul social trebuie să respecte principiul confidențialității datelor și situațiilor legate de 

beneficiar. Acestea vor fi comunicate numai coordonatorului de caz și doar în condiții speciale; 

6. Este responsabil de caz în situațiile în care problemele persoanei asistate (beneficiarului) sunt 

preponderent de natură socială sau necesită numai servicii de suport; 

7. Participă la întâlnirile de lucru din cadrul echipei; 

8. Îndeplinește sarcini ce derivă din poziția de responsabil de caz; 

9. Urmărește evoluția și efectuează reevaluarea lunară a beneficiarilor; 

10. Participă la întocmirea planului de recuperare individualizat care cuprinde în mod necesar activități 

de formare/dezvoltare a abilităților de autoservire, îngrijire personală în vederea creșterii nivelului de 

autonomie personală; 

11. Organizează și coordonează activități care vizează integrarea/reintegrarea socială: pregătire pentru 

viață independentă, îndrumarea activităților care dețin o pondere importantă în programul zilnic; 

12. Sprijină beneficiarii în demersul acestora de a păstra legătura cu exteriorul (familie, prieteni etc.) 

prin telefon, corespondență și ieșiri în comunitate; 

13. Organizează și asigură un cadru privat și o ambianță intimă pentru primirea vizitatorilor de către 

beneficiari; 

14. Răspunde de condițiile de desfășurare a vizitelor în unitate (programul de vizitare, restricții, locația), 

coordonând și condițiile de supraveghere a vizitelor; 

15. Răspunde de întocmirea și folosirea Registrului privind protecția împotriva abuzurilor, fiind obligat 

să consemneze situațiile de abuz/neglijență asupra beneficiarilor, precum și a măsurilor luate; 

16. În cazul în care se produc incidente grave, asistentul social informează în scris factorii direct 

interesați (familia, poliția, instituțiile de coordonare, după caz). Notificarea va fi trimisă în maxim 24 de 

ore de la producerea incidentului. Comunică către DGASPC Prahova în maxim 2 ore situațiile care au 

necesitat intervenție de urgență; 

17. Asistentul social trebuie să cunoască, după necesități, regulamentele, procedurile și regulile de 

practică ale unității; 

18. Asistentul social trebuie să aibă relații adecvate, abilități empatice prin care să stabilească o 

comunicare activă cu beneficiarii; 

19. Este interzis asistentului social să ceară sau să dobândească în vreun fel bunuri materiale, bani sau 

servicii de la beneficiari în urma activităților prestate. În caz contrar se vor aplica măsuri disciplinare 

mergând până la desfacerea contractului; 

20. Îndeplinește și alte sarcini atribuite de conducerea unității în limitele competențelor sale. 

 

c) Infirmier (COD COR: 532103) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Își desfășoară activitatea în sectorul repartizat, sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical. 

Preia beneficiarii repatizați în sectorul în care lucrează, participând împreună cu asistentul medical la 

triajul epidemiologic; 

2. Controlează beneficiarii sosiți în unitate, efectuând împreună cu asistentul medical proces-verbal de 

inventariere și predare a valorilor găsite asupra acestora; 

3. Îndrumă și urmărește efectuarea igienei individuale a asistaților, participând la formarea deprinderilor 

de igienă; 

4. Efectuează igiena corporală a beneficiarilor care nu și-o pot efectua singuri, zilnic și ori de câte ori 

este nevoie, cu respectarea regulilor de igienă; 
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5. Asigură lenjerie curată de pat, de corp, îmbrăcăminte și cazarmament curat. Înlocuiește și transportă 

în condiții igienice rufăria murdară și o aduce curată; 

6. Efectuează curățenia și dezinfecția zilnică a mobilierului din spațiile de cazare, participând și la 

curățenia și dezinfecția grupurilor sanitare și a celorlalte spații; 

7. Colectează materialele și instrumentarul de unică folosință utilizate în recipiente speciale și asigură 

transportul lor în spațiile amenajate de depozitare; 

8. După decesul unui beneficiar, sub supravegherea asistentului medical, pregătește cadavrul și ajută la 

transportul acestuia la locul stabilit de conducerea instituției. Predă lucrurile personale ale acestuia pe 

baza de proces verbal asistentului medical; 

9. Servește masa beneficiarilor, alimentează pe cei care au nevoie de asemenea ajutor, urmărind 

educarea acestora pentru a mânca fără ajutorul altei persoane, răspunde de curățenia și dezinfecția 

veselei pe care o are în folosință, întreține curățenia sălii de mese; 

10. Pregătește asistații și îi însoțește la administrarea tratamentului medical sau la alte activități; 

11. Pregătește asistații pentru vizita medicului și semnalează asistentului de serviciu orice modificare 

somatică și comportamentală a acestora; 

12. Pregătește, la indicația asistentului medical, camera pentru dezinfecția ciclică și ajută echipa de 

dezinfecție la efectuarea acesteia; 

13. Declară imediat asistentului orice îmbolnăvire pe care o prezintă personal sau îmbolnăviri ale 

membrilor familiei; 

14. Poartă echipamentul de protecție prevăzut care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru 

păstrarea igienei și aspectului estetic conform normelor igienico-sanitare și de protecție a muncii; 

15. Respectă regulile de igienă personală (spălarea mâinilor, portul echipamentului de protecție etc.) 

conform normelor în vigoare; 

16. Răspunde de obiectele de inventar din sectorul în care își desfășoară activitatea și de bună starea 

instalațiilor din sector și este solidar răspunzător pentru materialele și instalațiile folosite în comun; 

17. Execută și alte sarcini din profilul postului pe care îl ocupă, dispuse de asistentul medical, medic sau 

conducerea unității; 

18. Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului intern și Regulamentului de organizare și 

funcționare al unității; 

19. Respectă programul de lucru preluând serviciul de la schimbul anterior și nu părăsește locul de 

muncă până când nu predă serviciul schimbului următor. La schimbul de noapte preia de la mecanicul 

de serviciu instalațiile de încălzire din saloane și grupuri sanitare (sobe, godin, cazane de apă caldă) pe 

fiecare pavilion pe bază de proces-verbal și supraveghează funcționarea acestora de la orele 22 la 7, 

când le predă tot pe bază de proces-verbal mecanicului din schimbul I. Orice defecțiune survenită va fi 

imediat semnalată și se vor lua primele măsuri de protecție; 

20. Cunoaște și respectă normele P.S.I. ; 

21. Are o comportare corectă și respectuoasă față de asistați, dovedind înțelegere față de aceștia, 

respectă comportamentul etic față de asistați și personalul medico-sanitar; 

22. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 

nozocominale; 

23. Nu este abilitat să dea relații despre starea sănătății asistatului; 

24. Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă și 

protecția muncii. 

 

d) Medic primar (COD COR: 221107) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Urmărește păstrarea stării de sănătate și profilaxia îmbolnăvirilor asistaților din unitate, dezvoltarea 

somatică și psihologică a acestora, redarea autonomiei bolnavilor prin întocmirea și ținerea la zi a foilor 

de observație și de evoluție a stării de sănătate; 

2. Asigură asistența medicală și de urgență prin examinarea zilnică a asistaților cu afecțiuni acute, 

aplicarea medicației și a tratamentelor sau, după caz, a procedurilor, precum și internarea acestora în 

unități specializate; 
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3. Selecționează asistații care urmează să fie supuși acțiunilor de recuperare medicală, participă la 

elaborarea programelor de recuperare și organizează aplicarea acestora atât în cadrul unității din 

sistemul DGASPC Prahova, precum și în unitățile sanitare de specialitate din structura Ministerului 

Sănătății; 

4. Controlează calitatea tratamentelor și îngrijirilor medicale, a procedurilor ergoterapeutice și 

recuperării și, după caz, participă nemijlocit la aplicarea acestora; 

5. În raport cu starea de sănătate a asistaților, întocmește condica de medicamente și materiale sanitare; 

6. Răspunde de organizarea și funcționarea carantinei, precum și de aplicarea altor măsuri antiepidemice 

care se impun. Controlează și supraveghează permanent starea de curățenie și aplicarea măsurilor  

igienico-sanitare în saloane, săli de tratament, săli de mese, bucătării, grupuri sanitare; 

7. Controlează și asigură condiții igienico-sanitare de păstrare și administrare a medicamentelor, de 

sterilizare a instrumentarului, de utilizare și întreținere a aparatului din dotare; 

8. Controlează și avizează meniul zilnic, urmărind asigurarea numărului de calorii, regimurile 

alimentare dietetice și să respecte regulile de igienă alimentară; 

9. Solicită efectuarea trimestrială și ori de câte ori situația o impune, de către personalul care lucrează în 

cadrul blocurilor alimentare, a analizelor medicale conform baremului Centrului de Medicină 

Preventivă și hotărăște utilizarea sau nu a personalului respectiv în funcție de rezultatul analizelor; 

10. Hotărăște învoirea asistaților în familie, stabilind perioada și conduita terapeutică de urmat; 

11. În caz de deces, întocmește documentele necesare și urmărește îndeplinirea formelor administrative 

pentru înhumare; 

12. Organizează și controlează activitatea personalului din subordine, dispune măsurile care se impun; 

13. Cunoaște și respectă reglementările legale în vigoare, recomandările OMS și standardele 

Comunității Europene cu privire la îngrijirea educativă, rațională și tehnică a persoanelor bolnave și a 

celor sănătoase, precum și prevederile Regulamentului de ordine interioară al unității; 

14. Participă la organizarea și desfășurarea formelor de perfecționare a pregătirii profesionale a 

personalului mediu și a infirmierelor; 

15. Păstreaza secretul profesional, neîmpărtășind altei persoane din afara echipei medicale, cu excepția 

cazurilor precizate de lege, informațiile obținute în urma exercitării profesiei, referitor la un anumit 

asistat; 

16. Execută și alte sarcini din sfera postului pe care îl ocupă, dispuse de conducerea unității. 

 

e) Psiholog (COD COR: 263411) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Investigarea psihologică și psihodiagnoza persoanelor admise în unitatea de asistență socială de tip 

rezidențial; 

2. Evaluarea psihologică (sub aspect afectiv, cognitiv și comportamental); 

3. Evaluarea personalității și mecanismelor de coping; 

4. Evaluarea contextului existențial în care se manifestă problemele psihologice (familial, socio-

economic, cultural); 

5. Stabilirea nevoilor și tipurilor de intervenție, din punct de vedere psihologic, având ca obiectiv 

recuperarea și reintegrarea psihologică a persoanei, în raport de determinările bio-psiho-sociale ale 

acesteia; 

6. Urmărirea evoluției persoanei din punct de vedere psihologic, sub intervențiile instituite și adaptarea 

acestora la rezultatele obținute; 

7. Educația pentru un stil de viață sănătos; 

8. Consilierea în situații de criză; 

9. Consiliere/psihoterapie (individuală, de grup) ca intervenție primară (cazul suferinței de natură 

psihică) sau secundară (cazul suferinței de natură organică); 

10. Asistența bolnavilor terminali; 

11. Consilierea familiei rezidentului; 

12. Organizarea, coordonarea și controlul activității personalului implicat în activitățile de recuperare și 

resocializare; 

13. Poate organiza cursuri în limita competențelor sale profesionale; 
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14. Poate iniția/participa la activități de cercetare în limita competențelor sale profesionale; 

15. Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele 

obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare; 

16. Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea 

beneficiarilor; 

17. Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale 

beneficiarilor; 

18. Colaborează cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili și a aplica planul terapeutic de 

recuperare individual pentru fiecare beneficiar; 

19. Stabilește programul săptămânal de intervenție terapeutică (de socializare și integrare socială și de 

activități educaționale); 

20. Stabilește, în funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru și programele 

de instruire a beneficiarilor; 

21. Investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor; 

22. Îndrumă activitatea infirmierilor pentru a îi integra în aplicarea planului terapeutic de recuperare 

individual pentru fiecare beneficiar; 

23. Contribuie prin activitatea pe care o desfășoară la dezinstituționalizarea persoanelor din instituție; 

24. Respectă normele de Securitate și Sănătate a Muncii și PSI; 

25. Îndeplinește și alte sarcini dispuse de directorul centrului, în limita competențelor sale. 

 

 

f) Kinetoterapeut (COD COR: 226405) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Ca membru al echipei multidisciplinare, stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, 

programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, 

prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al 

corpului; 

2. Utilizează tehnici, exerciţii, masaj, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, electroterapia şi procedee 

conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate; 

3. Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 

4. Stabileşte programul de kinetoterapie care trebuie urmat de beneficiar și instruiește persoanele 

implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program; 

5. Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient, adaptează planul de tratament în 

funcţie de evoluţia acestuia; 

6. Asistă şi se implică - în programul de kinetoterapie - a personalului care nu este de specialitate 

(psiholog, asistent social, asistent medical, instructor ergoterapie, logoped, infirmier); 

7. Se implică în activităţile complementare ale unității; 

8. Poate fi implicat în activităţi (altele decât cea de recuperare) pe care centrul le are în program; 

9. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic; 

10. Se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică; 

11. Completează permanent în fişa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a putea fi 

evaluat pentru munca prestată. 

 

g) Logoped (COD COR: 226603) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Asigură depistarea, corectarea și terapia tulburărilor de limbaj și de comunicare ale beneficiarilor; 

2. Efectuează reevaluări periodice în vederea eficienței programului recuperator și îl ajustează în funcție 

de evoluție; 

3. Semnalează în timp optim orice modificare comportamentală a beneficiarilor; 

4. Colaborează cu personalul de specialitate din centru în vederea îmbunătățirii programului de 

recuperare și reabilitare; 

5. Analizează situația fiecărui beneficiar și propune metode specifice de abordare a cazului; 

6. Formulează diagnosticul și prognosticul pentru fiecare beneficiar; 

7. Organizează și promovează activitatea de logopedie din cadrul unității; 
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8. Selectează, adaptează și folosește adecvat metode de investigare a limbajului și comunicării; 

9. Elaborează și completează documentele specifice activității logopedice; 

10. Urmărește și asigură folosirea și întreținerea corectă a mijloacelor din dotare; 

11. Asigură și răspunde de exactitatea și corectitudinea documentelor întocmite; 

12. Inițiază și realizează activități profesionale numai în limita postului; 

13. Asigură și răspunde de aplicarea măsurilor de igienă, precum și a normelor de protecția muncii în 

sectorul său de activitate. 

 

h) Maseur (COD COR: 325501) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Să asigure igiena în cabinetul de masaj, în vederea prevenirii infecțiilor, cu ajutorul materialelor de 

curățare și igienizare; 

2. Să întocmească documentele de evidență a beneficiarilor prin înscrierea concisă a tuturor datelor 

necesare (date de identificare, forma de masaj aplicabilă, rezultatele obținute în timpul tratamentului); 

3. Să verifice periodic funcționarea aparaturii din dotare, conform instrucțiunilor de exploatare; 

4. Să manevreze aparatele cu atenție pentru a evita accidentarea sau deteriorarea acestora; 

5. Să aplice corect procedeele specifice de masaj (masaj somatic, terapeutic); 

6. Să planifice ședințele de masaj ale beneficiarilor și să-și organizeze planul de lucru; 

7. Să poarte echipamentul de protecție corespunzător, pe care să-l schimbe zilnic, în vederea păstrării 

igienei; 

8. Să respecte reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 

nosocomiale; 

9. Să respecte secretul profesional și codul de etică; 

10. Să se preocupe de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de 

educație continuă; 

11. Să respecte și alte atribuții dispuse de conducerea unității, în limita competențelor sale.  

 

i) Instructor ergoterapie (COD COR: 223003) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Ajută la dezvoltarea personală a beneficiarilor; 

2. Efectuează programul de recuperare/reabilitare conform Planului Personalizat; 

3. Formează și dezvoltă deprinderile de autonomie personală a beneficiarilor; 

4. Cunoaște dosarul social al beneficiarilor; 

5. Respectă orarul de lucru cu beneficiarii; 

6. Promovează drepturile și interesele beneficiarului; 

7. Asigură integrarea/incluziunea beneficiarului în comunitate; 

8. Participă la organizarea și desfășurarea activităților; 

9. Monitorizează situația beneficiarilor și aplicarea Planului Personalizat completând fișa beneficiarului; 

10. Completează un Registru de evidență săptămânală a programelor de recuperare; 

11. Asigură și organizează petrecerea timpului liber pentru beneficiarii din centru, precum și 

sărbătorirea unor evenimente, excursii, drumeții, jocuri în aer liber etc.; 

12. Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a beneficiarilor repartizați în serviciu pe 

toată perioada programului; 

13. Urmărește evidența zilnică a prezenței beneficiarului din grupa sa; 

14. Prezintă conducerii necesarul de materiale în vederea desfășurării procesului de educație, de 

instruire, de transmitere și implementare a cunoștințelor; 

15. Îndrumă și supraveghează activitatea din cadrul atelierelor de lucru, evitând orice accident; 

16. Ține legătura cu cadrele medicale sau cu orice altă categorie de personal din unitate, în vederea 

desfășurării în cât mai bune condiții a programului și pentru asigurarea stării de sănătate a 

beneficiarilor; 

17. Este obligat să întocmească următoarele documente care să reflecte activitatea sa în cadrul 

programului desfășurat: 

- Fișa beneficiarului, 

- Registrul de evidență a programelor de recuperare, 
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- Caietul de tură; 

18. Este obligat să participe la reuniunile cu caracter metodologic și la cele de lucru; 

19. Cunoaște procedurile operaționale specifice postului; 

20. Respectă normele de Securitate și Sănătate a Muncii și PSI; 

21. Să respecte și alte atribuții dispuse de conducerea unității, în limita competențelor sale. 

 

 

ARTICOLUL 12  

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire asigură activităţile auxiliare 

serviciului social: 

a) administrator (515104); 

b) inspector de specialitate (242203); 

c) referent (331309); 

d) magaziner (432102); 

e) îngrijitor (515301); 

f) muncitor calificat croitorie (753101); 

g) muncitor calificat lăcătuș mecanic (721410); 

h) muncitor calificat bucătărie (512001); 

i) muncitor calificat fochist (818207); 

j) șofer (832201); 

k) spălătoreasă (912103); 

l) muncitor calificat electrician (741307); 

m) muncitor necalificat bucătărie (941201); 

n) muncitor calificat legumicultor (611103). 

 

(2) Atribuții ale personalului  administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire: 

 

a) Administrator (COD COR: 515104) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Răspunde de aprovizionarea, întreținerea și folosirea eficientă a bunurilor din instituție;  

2. Răspunde de asigurarea cazării, hranei și cazarmamentului necesare beneficiarilor din centru; 

3. Răspunde de asigurarea condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare pe fiecare compartiment; 

4. Răspunde de paza și integritatea patrimoniului instituției; 

5. Organizează activități de igienizare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare la nivelul centrului; 

6. Întocmește săptămânal necesarul de alimente, materiale etc.; 

7. Răspunde de asigurarea materialelor și bunurilor necesare pentru desfășurarea în condiții optime a 

activităților din centru; 

8. Verifică zilnic starea obiectelor de inventar, a instalațiilor și utilajelor în exploatare în cadrul 

centrului; 

9. Organizează și răspunde de activitatea de pază a instituției, dacă nu există firmă specializată; 

10. Organizează și răspunde de activitatea de reparare și întreținere a instalațiilor, echipamentelor, 

utilajelor din cadrul centrului; 

11. Aduce la cunoștința directorului centrului orice nereguli și neajunsuri constatate; 

12. Verifică caietul de raport al paznicilor; 

13. Coordonează activitatea muncitorului de întreținere; 

14. Supraveghează starea clădirii din punct de vedere al siguranței construcției, aducând prompt la 

cunoștința conducerii instituției orice modificare apărută; 

15. Urmărește derularea contractelor de achiziții publice de produse și servicii. 

16. Întocmește și lansează comenzile către furnizorii de materiale și servicii, conform referatelor de 

necesitate aprobate; 

17. Urmărește și verifică eliberarea bunurilor din gestiunile instituției; 
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18. Coordonează activitatea personalului de la bucătărie; 

19. Coordonează activitatea magazinerului; 

20. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în note de serviciu ale șefului de centru; 

21. Supraveghează zilnic starea foselor septice aflate în exploatarea centrului, anunțând imediat 

conducerii existența pericolului colmatării acestora; 

22. Întocmirea listelor zilnice de alimente; 

23. Întocmirea bonurilor de consum; 

24. Întocmirea de F.A.Z.-uri; 

25. Întocmește graficele lunare de lucru pentru personalul cu program de 8 ore. 

 

b) Inspector de specialitate (COD COR: 242203) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1.  Înlocuiește contabilul-șef în absența acestuia; 

2. Cunoaște și aplică legislația în vigoare (hotărâri de guvern, instrucțiuni ale Ministerului de Finanțe, 

dispoziții ale șefului de centru al CITOPAH Tătărăi); 

3. Răspunde la solicitările Serviciului Financiar Contabilitate Salarizare al DGASPC Prahova și a 

șefilor ierarhic superiori; 

4. Ține evidența și înregistrează în programul de gestiuni documente de contabilitate primară (facturi, 

bonuri de consum, bonuri de transfer, procese verbale de producție proprie, procese verbale donații 

etc.); 

5. Evidența tuturor conturilor pe „Fișe de cont pentru operații diverse”; 

6. Evidența distinctă a veniturilor din autofinanțare pe produse obținute, a furnizorilor (pe fiecare 

furnizor în parte) și animale; 

7. Înregistrarea pentru fiecare beneficiar în parte din alte județe a costului mediu lunar, pe fișe 

individuale; 

8. Evidența garanțiilor gestionarilor pe fișe pentru fiecare persoană; 

9. Înregistrarea lunară a notelor contabile în Registrul-jurnal, precum și înregistrarea rezultatelor 

inventarierii în Registrul-inventar; 

10. Înregistrarea ordinelor de plată în Caietul de plăți și în  Caietul de proiecte operațiuni; 

11. Păstrează secretul profesional și își manifestă, în toate împrejurările, loialitatea față de instituție; 

12. Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern al CITOPAH Tătărăi; 

13. Întocmește actele contabile, organizează circuitul acestora, asigură și verifică înregistrarea acestora 

în evidențele contabile; 

14. Întocmește angajamentele bugetare, propunerile de ordonanțare și ordonanțările de plată care 

însoțesc ordinele de plată pentru salarii și pentru bunurile materiale și servicii; 

15. Întocmește proiectele de operațiuni în vederea obținerii vizei de control financiar preventiv; 

16. Întocmește dispozițiile de încasare/plată către casieria unității; 

17. Îndeplinește, în limita competenței, și alte sarcini dispuse de directorul centrului. 

  

c) Referent (COD COR: 331309) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Înlocuiește șeful de birou în absența acestuia; 

2. Cunoaște și aplică legislația în vigoare (hotărâri de guvern, instrucțiuni ale Ministerului de Finanțe, 

dispoziții ale directorului executiv al DGASPC Prahova); 

3. Răspunde la solicitările Serviciului Financiar Contabilitate Salarizare al DGASPC Prahova și a 

șefilor ierarhic superiori; 

4. Ține evidența și înregistrează în programul de gestiuni documente de contabilitate primară (facturi, 

bonuri de consum, bonuri de transfer, procese verbale de producție proprie, procese verbale donații 

etc.); 

5. Evidența tuturor conturilor pe: „Fișe de cont pentru operații diverse”; 

6. Evidența distinctă a veniturilor de autofinanțare pe produse obținute, a furnizorilor (pe fiecare 

furnizor în parte) și animale; 

7. Înregistrarea pentru fiecare beneficiar în parte din alte județe a costului mediu lunar, pe fișe 

individuale; 
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8. Evidența garanțiilor gestionarilor pe fișe pentru fiecare persoană; 

9. Înregistrarea lunară a notelor contabile în Registrul-jurnal, precum și înregistrarea rezultatelor 

inventarierii în Registrul-inventar; 

10. Înregistrarea ordinelor de plată în Caietul de plăți și în Caietul de proiecte operațiuni; 

11. Îndeplinește în limita competenței și alte sarcini dispuse de directorul centrului. 

 

d) Magaziner (COD COR: 432102) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Să controleze bunurile primite conform datelor înscrise în actele însoțitoare, identificând viciile 

aparente; 

2. Să semneze de primirea bunurilor: alimente, materiale curățenie, materiale întreținere și gospodărire, 

obiecte inventar, echipament, furnituri birou, materiale didactice, bonuri fixe etc.; 

3. Să elibereze bunurile din magazii în cantitatea, calitatea și sortimentele specificate în actele de 

eliberare; 

4. Să nu elibereze bonuri din gestiunea sa pe bază de dispoziție verbală sau provizorie; 

5. Să solicite în scris șefului de centru atunci când primește bunuri pentru a căror verificare nu posedă 

cunoștințele necesare pentru asigurarea asistenței tehnice de specialitate; 

6. Să completeze actele cu privire la operațiile din gestiunea sa și să înregistreze în evidența tehnico-

operativă a locului de depozitare operațiile de primire și cele de eliberare a bonurilor; 

7. Să predea actele de primire sau eliberare a bonurilor compartimentului financiar-contabil, la 

termenele și în condițiile legislației legale în vigoare; 

8. Să prevină sustragerea bunurilor și orice formă de risipă, să le ferească de degradare și să le păstreze 

potrivit prescripțiilor tehnice și celor igienico-sanitare; 

9. Să ceară în scris șefului de centru să ia măsuri de dotare, de pază și orice alte măsuri necesare pentru 

păstrarea corespunzătoare și pentru efectuarea în bune condiții a operațiilor de primire și de eliberare a 

bunurilor; 

10. Să comunice în scris în termen de 24 de ore, din momentul în care constată, directorului de centru, 

următoarele: plusurile și minusurile din gestiune, bunurile care sunt depreciate, degradate, distruse sau 

sustrase ori există pericol de a ajunge în asemenea situații, cazurile în care stocurile de bunuri aflate în 

gestiunea sa au atins limitele cantitative sau minime, stocurile de bunuri fără mișcare, cu mișcare lentă 

sau greu vandabile; 

11. Să aducă la cunoștință, în scris, directorului centrului cazurile în care cei cu care lucrează sau cei 

aflați în subordine dau dovadă de incorectitudine sau incapacitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

12. Să nu permită intrarea altor persoane, cu excepția persoanelor autorizate de către director, în locurile 

de păstrare a bunurilor; 

13. Gestionează magazia de alimente, materiale curățenie, materiale întreținere gospodărire, obiecte de 

inventar, bunuri fixe, materiale didactice, rechizite, furnituri de birou, alte valori; 

14. Realizează zilnic înregistrări în graficul termic; 

15. La sfârșitul fiecărei luni întocmește centralizatoarele privind consumul de alimente și materiale 

prezentându-le spre vizare compartimentului financiar-contabil; 

16. Operează zilnic în fișele de magazie răspunzând pentru orice nereguli constatate, legate de diferențe 

apărute în gestiune, completând coloanele privitoare la intrări, ieșiri și stoc. Stabilește obligatoriu stocul 

de bunuri după fiecare operațiune înregistrată; 

17. Asigură curățenia impecabilă la magaziile pe care le are în grijă, răspunzând în fața organelor de 

control ale Direcției de Sănătate Publică pentru igiena acestora; 

18. Întocmește săptămânal necesarul de alimente și materiale; 

19. Afișează zilnic meniul la afișierul din sala de mese; 

20. Răspunde de verificarea metrologică a cântarelor din dotare; 

21. Urmărește termenele de garanție ale alimentelor anunțând din timp apropierea termenelor de 

expirare; 

22. Răspunde solicitărilor șefului de birou contabilitate la întocmirea și a altor acte contabile; 

23. Întocmește situația stocurilor la sfârșitul fiecărei luni; 
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24. Păstrează fișele de magazie la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale 

ordonate pe conturi, grupe, subgrupe, ordine alfabetică; 

25. Se supune cel puțin o dată pe lună controlului inopinat al contabilului-șef; 

26. Păstrează fișele de magazie, fiind documente de înregistrare; 

27. Răspunde de obiectele de inventar din dotare, aducând la cunoștința conducerii orice modificări 

apărute la nivelul acestora; 

28. Răspunde în fața organelor de control. 

 

e) Îngrijitor (COD COR : 515301) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Efectuează curățenia în sectorul repartizat: camere, coridoare, scări, cabinete medicale, cabinete de 

tratament, grupuri sanitare; 

2. Efectuează dezinfecția curentă a pardoselelor, pereților, grupurilor sanitare și altor recipiente și 

păstrarea lor corespunzătoare; 

3. Transportă pe circuitul stabilit, reziduurile din secție conform normelor în vigoare, curăță și 

dezinfectează recipientele după fiecare transport; 

4. Îndeplinește toate indicațiile asistenței medicale privind întreținerea curățeniei, salubrității, 

dezinfecției și dezinsecției; 

5. Răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie primite personal, precum și a celor 

ce se folosesc în comun; 

6. Respectă permanent regulile de igienă personală și declară asistentei medicale îmbolnăvirile pe care 

le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie; 

7. Poartă în permanență echipamentul de protecție pe care îl schimbă ori de câte ori este necesar; 

8. Execută și alte sarcini primite din partea asistentului medical; 

9. Respectă normele PSI; 

10. Are o comportare corectă și respectuoasă față de asistați, dovedind înțelegere față de aceștia; 

11. Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului intern al unității. 

 

f) Muncitor calificat croitorie (COD COR: 753101) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Cunoaște legislația cu privire la protecția specială a persoanelor cu handicap; 

2. Coordonează activitățile lucrative zilnice; 

3. Coordonează activitățile de recreere și punere în valoare a muncii beneficiarilor; 

4. Coordonează activitățile de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală a beneficiarilor; 

5. Organizează activități pentru timpul liber și de recreere; 

6. Întocmește obiectivele de servicii în colaborare cu șeful coordonator de ateliere pentru personalul din 

subordinea sa și programul săptămânal de lucru; 

7. Întocmește fișele de evaluare ergoterapeutică a beneficiarilor; 

8. Păstrează secretul profesional și își manifestă, în toate împrejurările, loialitatea față de instituție; 

9. Participă la toate ședințele de protecția muncii și PSI; 

10. Controlează ca în atelier să nu se execute alte lucrări decât cele ale unității; 

11. Este răspunzător de utilajele pe care le are în primire; 

12. Execută și alte sarcini dispuse de conducerea unității; 

13. Respectă Regulamentul Intern al unității. 

 

g) Muncitor calificat lăcătuș mecanic (COD COR: 721410) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Cunoaște legislația cu privire la protecția specială a persoanelor cu handicap; 

2. Coordonează activitățile lucrative zilnice; 

3. Coordonează activitățile de recreere și punere în valoare a muncii beneficiarilor; 

4. Coordonează activitățile de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală a beneficiarilor; 

5. Organizează activități pentru timpul liber și de recreere; 

6. Întocmește obiectivele de servicii în colaborare cu șeful coordonator de ateliere pentru personalul din 

subordinea sa și programul săptămânal de lucru; 

7. Întocmește fișele de evaluare ergoterapeutică a beneficiarilor; 
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8. Păstrează secretul profesional și își manifestă în toate împrejurările loialitatea față de instituție; 

9. Participă la toate ședințele de protecția muncii și PSI; 

10. Controlează ca în atelier să nu se execute alte lucrări decât cele ale unității; 

11. Este răspunzător de utilajele pe care le are în primire; 

12. Execută și alte sarcini dispuse de conducerea unității; 

13. Respectă Regulamentul Intern al unității. 

 

h) Muncitor calificat bucătarie (COD COR: 512001) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Stabilește meniul săptămânal în colaborare cu medicul unității; 

2. Răspunde de menținerea standardelor de igienă în pregătirea hranei și de curățenie în bucătărie, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

3. Nu admite în bucătărie persoane străine; 

4. Răspunde de conservatul murăturilor, rădăcinoaselor, verzei, cartofilor etc.; 

5. Este obligat să poarte bonetă și halat alb în perfectă stare de curățenie; 

6. Nu are voie să părăsească serviciul fără avizul conducerii; 

7. Lucrează efectiv la prepararea mesei; 

8. Respectă reglementările cuprinse în Regulamentul Intern al unității; 

9. Răspunde de respectarea cantitativă și calitativă a meniului zilnic stabilit; 

10. Răspunde în fața organelor de control. 

 

 

i) Muncitor calificat fochist (COD COR: 818207) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Cunoaşterea funcţionării întregii centrale termice şi a instalaţiilor termice din toate clădirile; 

2. Respectă instrucţiunile de exploatare a centralei termice; 

3. Asigură temperatura optimă în centru pe perioada octombrie-aprilie; 

4. Asigură apa caldă pentru spălătorie, blocul alimentar şi băi, conform graficului; 

5. Îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire; 

6. Execută reparaţiile şi lucrările de întreţinere necesare instalaţiilor şi inventarului din dotare; 

7. Răspunde de ordinea, curăţenia şi igienizarea centralelor termice şi în jurul acestora; 

8. Verifică în permanenţă starea de funcţionare a centralei şi a elementelor componente la parametrii 

corespunzători; 

9. Predă serviciul pe bază de proces verbal; 

10. Are grijă de instalaţia de GPL; 

11. Se respectă graficul privind orele de distribuire a căldurii şi apei calde; 

12. Nu are voie să lase instalaţia cu foc continuu şi tablourile electrice în funcţiune fără supraveghere; 

13. Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să 

înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei; 

14. Respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu; 

15. Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi 

folosirea unui limbaj vulgar; 

16. Îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în vigoare cu privire la persoanele cu dizabilități şi legislaţia 

specifică activităţii proprii; 

17. Acţionează în conformitate cu procedurile operaționale existente, asumându-şi rolurile 

corespunzătoare; 

18. Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita 

competenţelor profesionale pe care le are. 

 

j) Șofer (COD COR: 832201) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Respectă cu strictețe actele normative care reglementează circulația pe drumurile publice; 

2. Înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce; 

3. Efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului; 
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4. Nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului și anunță imediat 

administratorul și conducerea unității;  

5. Respectă traseele impuse de programul zilnic, înscriind în foile de parcurs distanțele reale; 

6. Preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă și predă foaia din ziua precedentă completată la toate 

rubricile (după cum indică formularul); 

7. Menține starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire; 

8. Păstrează certificatul de înmatriculare, precum și alte acte ale mașinii în condiții corespunzătoare și le 

prezintă la cerere organelor de control; 

9. Se preocupă permanent de îmbunătățirea cunoștințelor sale profesionale și legislative în domeniul 

transporturilor;  

10. Execută operativ și corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina 

muncii;  

11. Se comportă civilizat în relațiile cu  colegii de serviciu, superiorii ierarhici și organele de control; 

12. Respectă regulamentul de ordine interioară; 

13. Îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducere, în limita competențelor; 

14. Comunică imediat conducerii unității - telefonic sau prin orice alt mijloc - orice eveniment de 

circulație în care este implicat; 

15. Are obligația să nu schimbe poziția autovehiculului implicat în accident până la sosirea organelor 

poliției și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, 

vătămarea integrității corporale sau a sănătății vreunei persoane sau dacă accidentul constituie 

infracțiune sau s-a produs ca urmare a unei infracțiuni; 

16. Transportul beneficiarilor centrului trebuie să se realizeze în prezența a cel puțin unui salariat 

(personal de specialitate) pentru a evita posibile incidente; 

17. Șoferul răspunde de orice substituire, denaturare, avarie a alimentelor, medicamentelor, materialelor 

de curățenie și întreținere transportate și ajută la încarcărea-descărcarea acestora; 

18. Respectă și îndeplinește cu strictețe normele PSI și protecția muncii. 

 

k) Spălătoreasă (COD COR: 912103) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Preia pe bază de proces verbal rufele şi lenjeria murdară, le spală la timp, sortându-le în funcţie de 

culoare, sortimente, material etc.; 

2. Respectă normativele în vigoare în procesul tehnologic de spălare şi igienizare; 

3. Predă rufele spălate uscate, triate, pe bază de proces verbal; 

4. În situaţia în care maşinile de spălat nu acoperă cantitatea de rufe ce trebuie spălate, se trece la spălat 

manual; 

5. Urmăreşte ca în sectorul său de activitate să nu pătrundă alte persoane în afara celor abilitate; 

6. Este interzisă efectuarea unor servicii persoanelor din unitate şi din afara ei, fără aprobarea 

conducerii; 

7. Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecţiuni apărute 

administratorului, pentru a lua măsurile necesare de remediere; 

8. Răspunde de ordinea şi curăţenia din spălătorie;  

9. Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces 

verbal şi nu are voie să le înstrăineze; 

10. Răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor faţă de administrator şi în faţa organelor de control 

sanitare; 

11. Contribuie la asigurarea circuitului corect al hainelor, precum şi la păstrarea lor în condiţii 

corespunzătoare de igienă şi depozitare; 

12. Îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în vigoare cu privire la persoanele cu dizabilități şi legislaţia 

specifică activităţii proprii; 

13. Acţionează în conformitate cu procedurile operaționale existente, asumându-şi rolurile 

corespunzătoare; 

14. Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei, pe linie ierarhică, în limita 

competenţelor profesionale pe care le are. 
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l) Muncitor calificat electrician (COD COR: 741307) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Răspunde de întreținerea și buna funcționare a instalațiilor de curent electric și execută reparațiile 

necesare; 

2. Răspunde și veghează să fie respectate cu strictețe regulile de PSI și cele de protecție a muncii; 

3. Execută toate reparațiile, când se ivesc defecțiuni, în cadrul tuturor instalațiilor și accesoriilor 

electrice; 

4. Răspunde de toate materialele ce le primește de la magazie pentru reparații, în așa fel încât ele să fie 

folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate; 

5. Este răspunzător de executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente ce se execută cu 

meseriașii, la clădiri și instalații; 

6. Are în primire sculele și utilajele din atelier și este răspunzător de întreținerea și utilizarea lor; 

7. Controlează ca în atelier să nu se execute alte lucrări decât cele ale unității și se îngrijește de predarea 

și înregistrarea materialelor recuperate; 

8. În timpul intervențiilor la tablourile și aparatele electrice, ia măsuri de preîntâmpinare a accidentelor; 

9. Întrerupe tensiunea și separă instalația sau partea de instalație la care urmează să lucreze; 

10. Verifică lipsa tensiunii și legarea imediată a instalației la pământ și în scurtcircuit; 

11. În caz de accident de muncă informează de urgență administratorul sau conducerea unității; 

12. Execută și alte sarcini dispuse de conducerea unității; 

13. Respectă întocmai Regulamentul Intern. 

 

m) Muncitor necalificat bucătărie (COD COR: 941201) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Răspunde de menținerea standardelor de igienă în pregătirea hranei și de curățenie în bucătărie, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

2. Nu admite în bucătărie persoane străine; 

3. Răspunde de conservatul murăturilor, rădăcinoaselor, verzei, cartofilor etc.; 

4. Este obligat să poarte bonetă și halat alb în perfectă stare de curățenie; 

5. Nu are voie să părăsească serviciul fără avizul conducerii; 

6. Lucrează efectiv la prepararea mesei; 

7. Respectă reglementările cuprinse în Regulamentul Intern al unității; 

8. Răspunde de respectarea cantitativă și calitativă a meniului zilnic stabilit; 

9. Răspunde în fața organelor de control. 

 

n) Muncitor calificat legumicultor (COD COR: 611103) - descrierea sarcinilor ce revin postului: 

1. Întocmirea necesarului de materii prime și materiale (semințe, material săditor, îngrășăminte, 

pesticide etc.); 

2. Prelucrarea materialului săditor (răsaduri); 

3. Pregătirea terenului pentru înființarea culturilor legumicole; 

4. Asigurarea recoltării produselor legumicole și desființarea culturii; 

5. Predarea producției legumicole către magazinerul unității în vederea depozitării; 

6. Execută și alte sarcini dispuse de conducerea unității; 

7. Respectă întocmai Regulamentul Intern; 

8. Respectă și îndeplinește cu strictețe normele PSI și protecția muncii. 

 

 

ARTICOLUL 13 

Finanţarea centrului 

 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
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b) bugetul local al judeţului; 

c) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile; 

f) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA    ANEXA NR. 3.8 

La Hotărârea nr. ................. 

Din .............................. 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: 

  „CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP NEDELEA” 

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

„Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Nedelea” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean, în vederea asigurării funcţionării acestuia 

cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social "Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Nedelea", cod serviciu social: 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de 

furnizorul: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, acreditat 

conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deţine Licenţa de 

funcţionare seria LF nr. 0005309 eliberată la data de 08.04.2016 pentru perioada 26.02.2016 - 

26.02.2021 conform  prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale cu modificările ulterioare, CUI 2843507, sediul: Comuna Ariceștii Rahtivani, 

sat Nedelea, str. Principală nr. 47. 

(2) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Nedelea este înfiinţat şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Judeţean Prahova, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Prahova, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități, Copii și Adopții. 
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ART. 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Scopul serviciului social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Nedelea” este de centru de tip rezidenţial pentru persoane adulte 

cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen 

de valabilitate. Centrul asigură, în principal, găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, recuperare 

şi reabilitare, socializare pentru categoria de beneficiari menţionată anterior, pe o perioadă 

nedeterminată. 

(2) Serviciile sociale reprezintă ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii 

situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 

incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Nedelea” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 cu 

modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Legea nr. 17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată cu modificările şi completările 

ulterioare etc. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/16.01.2019 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilități (Anexa 1 -  Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu 

cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizbilități). 

(3) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Nedelea” este înfiinţat prin: 

a) Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 158 din 18.12.2008 şi funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Nedelea” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 

specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 

convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 

România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 



3 
 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea”  sunt 

următoarele:  

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu, cu 

respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 

nr. 487/2002, republicată; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, 

cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, 

în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora 

în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 

care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea” sunt persoane adulte cu 

dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 

valabilitate. Beneficiarii sunt admiși în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul 

de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale şi a misiunii/scopului centrului; 

(2) Furnizorul de servicii sociale (FSS) elaborează și aplică procedura de admitere a 

beneficiarilor. 

* Procedura de admitere precizează cel puțin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele 

procesului de admitere și documentele necesare, servicii și activități, condiții de 
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suspendare/încetare a acordării serviciilor, modalitatea de stabilire și actualizare a contribuției, 

drepturile și obligațiile părților.  

* Procedura precizează documentele necesare pentru admiterea persoanei, și anume: 

a) acte necesare: 

- cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

- copie de pe actele de identitate și stare civila, după caz; 

- copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz; 

- copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, 

planul individualizat de servicii (PIS), programul individual de reabilitare și integrare socială 

(PIRIS); 

- ultimul talon de pensie sau adeverință de venit; 

- raportul de anchetă socială. 

* Centrul rezidențial (CR) cunoaște și aplică procedura de admitere. 

* FSS emite dispoziția de admitere în baza analizei documentelor depuse; copia de pe dispoziția 

de admitere este inclusă în dosarul personal. 

* FSS elaborează și actualizează, după caz, modelul de contract de furnizare de servicii pe baza 

modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii și Protecției Sociale. 

* FSS/CR explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile din contractul de 

furnizare de servicii, înainte de a fi semnat, utilizând, după caz, formate accesibilizate: 

prezentări audio-video, limbaj mimico-facial etc. 

* FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul 

legal al acestuia, în cel puțin 3 exemplare originale: un exemplar se păstrează în dosarul 

personal al beneficiarului, un exemplar se păstreaza la sediul FSS, iar un exemplar se înmânează 

beneficiarului/reprezentantului legal. 

* FSS încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care 

participă la plata contribuției. 

* Angajamentele de plată fac parte integrantă din contractul de furnizare de servicii și sunt 

actualizate. 

(3) Suspendarea/încetarea acordării serviciilor 

FSS suspendă/încetează acordarea serviciului social la cererea beneficiarului sau în alte condiții 

cunoscute și acceptate de beneficiari  sau de reprezentanții lor legali. 

1. FSS elaborează și aplică procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social. 

2. Procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social prezintă situațiile și 

documentele din cadrul procesului de suspendare/încetare, obligații ale persoanelor implicate, 

organizate pe două componente: 

a) componenta referitoare la suspendare pe perioadă determinată; 

b) componenta referitoare la încetare. 

3. FSS explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii  referitoare la 

suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de 

furnizare servicii, iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoștință; 

tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoștință constituie anexă la 

procedură. 

4. CR cunoaște și aplică procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social. 

5. Principalele situații în care FSS poate suspenda acordarea serviciilor pentru un 

beneficiar sunt: 

a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acestuia, 

pentru o perioadă de maxim 15 zile; 
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b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a 

anchetei sociale realizată de personalul din cadrul CR; 

c) în caz de internare în spital cu o durată  mai mare de 30 de zile; 

d) în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul 

scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau 

reprezentantului legal. 

6. Principalele situații în care FSS poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar 

sunt, de exemplu: 

a) la cererea scrisă a beneficiarului care are rezervată capacitatea de discernamânt; dacă este de 

acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după 

încetarea acordării serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 

zile, FSS va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui 

beneficiarul; 

b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să 

asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de 

la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui 

beneficiarul; 

c) transferul în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului 

legal, cu acordul instituției respective; 

d) CR nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa 

împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul 

beneficiarului/beneficiarilor; 

e) la expirarea termenului prevăzut în contract; 

f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate 

simplă a unei comisii formate din conducătorul CR, un reprezentant al FSS, managerul de caz 

sau un reprezentant al personalului CR și 2 reprezentanți ai beneficiarilor; 

g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, 

suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații FSS va asigura, în condiții de 

siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

h) în caz de deces al beneficiarului. 

7. CR întocmește fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului, în maxim 12 ore de la 

constatarea uneia dintre situațiile descrise la punctele 5 și 6; fișa face parte din dosarul personal 

al beneficiarului. 

8. Fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informații despre condițiile în 

care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea, 

documentele aferente, îmbrăcamintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, 

precum și destinația comunicată. 

9. În situația încetării acordării serviciului, CR transmite copia documentelor care alcătuiesc 

dosarul personal al beneficiarului către FSS, în baza unui proces-verbal de predare-primire. 

10. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării 

serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea-primirea 

documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu FSS. 

11. Procesele verbale de predare-primire sunt semnate de părți și arhivate. 

12. FSS transmite o copie a fișei de încetare a acordării serviciului către instituția care a emis 

decizia de admitere a beneficiarului. 

13. CR deține un registru de evidență a intrărilor/ieșirilor beneficiarilor. 

14. Registrul de evidență cuprinde cel puțin următoarele: datele de identificare a beneficiarului, 

datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și 

semnături. 



6 
 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuro-psihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea” au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare; 

b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la 

situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;  

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și 

primite; 

g) să li se garanteze demnitatea și intimitatea; 

h) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 

i) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

1. de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate 

de beneficiari ai centrului rezidenţial şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi 

privesc; 

2. de a-şi desfăşura viaţa într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim; 

3. de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele 

vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile; 

4. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform 

potenţialului şi dorinţelor personale; 

5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate; 

6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii; 

8. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 

9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

10. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti 

ce depăşesc taxele convenite pentru servicii; 

12. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau 

alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii; 

13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

14. să li se garanteze demnitatea și intimitatea; 

15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, 

sexuale, conform legii; 

16. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

17. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală 

sau a acordurilor scrise între locuinţa protejată şi beneficiar/reprezentantul său legal privind 

gestionarea banilor şi bunurilor; 

18. de a practica cultul religios dorit; 

19. de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centrul rezidenţial, 

împotriva voinţei lor; 

20. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

21. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de centrul rezidenţial; 
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22. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre 

procedurile aplicate în centrul rezidenţial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu 

acestea; 

23. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centrul rezidenţial; 

24. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii 

în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de furnizare servicii; 

25. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoane cu Adulte cu Handicap Nedelea” au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 

ART. 7 

Activități și servicii 

 

1. Activitățile de informare și consiliere socială se efectuează conform planificării din planul 

personalizat (PP), sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR și 

din punct de vedere al evoluției situației beneficiarului de către managerul de caz. 

2. Principalele activități de informare și consiliere socială, după caz, constau în: 

a) informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări 

privind demersurile de obținere; 

b) sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc.; 

c) informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și 

dispozitive asistive și tehnologii de acces; 

d) informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței; 

e) informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinetele medicale, servicii de 

abilitare și reabilitare, servicii balneo etc.; 

f) informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, 

bilete; 

g) informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori 

sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale; 

h) sprijin pentru identificare de locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă, obținerea 

de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces necesare la locul de muncă; 

i) demersuri pentru conștientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potențialul și 

facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități, realizarea analizei locului și a mediului de 

muncă; 

j) informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în 

situații de viață asemănătoare, altele. 

3. Personalul implicat în activitățile de informare și consiliere socială poate fi: asistentul social. 

4. Personalul folosește Fișa beneficiarului, în care consemnează intervenția și durata acesteia. 
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5. Personalul relaționeaza cu beneficiarul, menține un climat suportiv, dovedește respect și oferă 

acestuia confort fizic și psihic. 

6. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, 

completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluția persoanei și problemele 

întâmpinate. 

7. La încetarea acordării serviciilor, PP și Fișa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal 

al beneficiarului. 

8. Alte activități, după caz: terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapii ocupaționale, 

terapii complementare. 

a) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea de materiale informative despre centru; 

2. Facilitarea accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/reprezentanților 

convenționali/membrilor familiilor lor anterior admiterii benificiarilor, pentru a cunoaște 

condițiile de locuit și desfășurarea activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

3. Elaborarea și utilizarea unui Ghid al Benefiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor 

sau, după caz, a reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/membrilor familiilor lor 

cu privire la facilitățile și serviciile oferite; 

4. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a 

centrului; 

5. Elaborarea de rapoarte de activitate. 

b) 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. Centrul aplică o Cartă a drepturilor beneficiarilor; 

2. Centrul informează beneficiarii/reprezentanții legali/convenționali ai acestora asupra 

drepturilor lor; 

3. Personalul centrului cunoaște și respectă prevederile Cartei; 

4. Centrul își desfășoară activitatea în baza unui Cod de Etică. 

c) 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. Centrul elaborează și aplică proceduri proprii pentru fiecare tip de activitate; 

4. Centrul măsoară gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată; 

d) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli anual; 

2. Elaborarea listei de investiții ca anexa a bugetului de venituri și cheltuieli anual; 

e) activități și servicii: 

1. Găzduire; 

2. Alimentație; 

3. Asistență pentru sănătate; 

4. Informare la admiterea în centru; 

5. Evaluare anuală; 

6. Informare şi asistență socială; 

7. Consiliere psihologică; 
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8. Abilitare și reabilitare; 

9. Îngrijire și asistență; 

10. Deprinderi de viață independentă (educație/pregătire pentru muncă, asistență și suport 

pentru luarea unei decizii, integrare și participare socială și civică, menținerea și dezvoltarea 

aptitudinilor cognitive, menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare, de 

mobilitate, de autoîngrijire, de îngrijire a propriei sănătăți, de autogospodărire, de interacțiune). 

 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane  

Adulte cu Handicap Nedelea”  funcţionează cu un număr de 135 total personal, din care: 

a) personal de conducere: 

- director (111207), 

- contabil șef (121120). 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă (61%): 

- asistent medical (325901), 

- psiholog (263411), 

- asistent social (263501), 

- instructor ergoterapie (223003), 

- instructor educație (235204), 

- kinetoterapeut (226405), 

- medic (221201), 

- asistent farmacie (321301), 

- infirmier (532103). 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire (39%): 

- inspector de specialitate (242203), 

- casier (523003), 

- administrator (515104), 

- magaziner (432102), 

- muncitor calificat bucătărie (512001), 

- muncitor necalificat bucătărie (941201), 

- muncitor calificat întreținere (721410), 

- șofer (832201), 

- muncitor calificat fochist (818207), 

- muncitor calificat frizer (514102), 

- muncitor calificat legumicultor (611103), 

- muncitor necalificat (921302), 

- muncitor calificat lenjer (753102), 

- spălătoreasă (912103), 

- îngrijitor (515301). 

d) voluntari: prin contracte de voluntariat încheiate. 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1 pentru serviciile acordate în centrele rezidenţiale 

pentru persoane cu dizabilităţi. 
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ART. 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este:  

a) director (111207), 

b) contabil șef (121120), 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere: 

a) Director (COD COR 111207) - atribuții: 

- menţine comunicarea şi colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu 

serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte 

instituţii publice locale şi centrale, în folosul beneficiarilor; 

- elaborează proceduri operaționale prevăzute Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarul sau reprezentantul, după caz, cu 

reprezentantul legal al acestuia; 

- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la 

plata contribuţiei; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la 

încetarea acordării serviciilor; 

- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la 

suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de 

furnizare servicii, iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoştinţă; 

tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoştinţă constituie anexă la 

procedură; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, 

standard 4, pct. 5, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi; 

- încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, 

standard 4, pct. 6, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi; 

- elaborează şi aplică Codul de etică; 

- înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, 

toate situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau 

sexual şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidential şi/sau al 

organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz 

împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau 

degradante, toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează 

pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor abilitate; 
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- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau 

degradante împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de 

toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează propunerile de limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu 

privire la etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de 

Monitorizare. 

 

b)  Contabil șef (COD COR 121120) - atribuții: 

- Înlocuiește directorul centrului pe perioada concediului de odihnă; 

- Asigură cunoașterea și aplicarea normelor legale, Hotărâri de Guvern, instrucțiuni ale   

Ministerului de Finanțe, dispoziții ale Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- Verifică pontajele prin confruntarea cu condica de prezență, prin sondaj; 

- Verifică întocmirea centralizatorului lunar al furnizorilor, debitorilor și creditorilor; 

- Întocmește planul de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare ale centrului în condițiile  

prevăzute de lege, cu consultul și avizul directorului de centru; 

- Întocmește orice alte lucrări de planificare financiară și răspunde la solicitările serviciului 

contabilitate al D.G.A.S.P.C.  Prahova; 

- Întocmește actele contabile, organizează circuitul acestora, asigură și verifică înregistrarea 

acestora în evidențele contabile; 

- Verifică și răspunde de evidența contabilă sintetică și analitică; 

- Verifică și răspunde de corectitudinea întocmirii statelor de plată, de acordarea drepturilor 

salariale și a drepturilor de personal, verifică anexele privind reținerile și obligațiile de plată 

privind viramentele; 

- Verifică formele pentru efectuare a încasărilor și plăților în numerar sau virament, pentru 

urmărirea debitelor și pentru achitarea creditelor; 
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- Întocmește execuția bugetară lunară, conform dispozițiilor legale; 

- Execută controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- Verifică și înregistreaza în contabilitate documentele justificative pentru orice operațiune care 

afectează patrimoniul unității, angajând răspunderea persoanelor care le-au întocmit; 

- Organizează inventarierea valorilor materiale ori de câte ori consideră necesar sau când  

directorul centrului solicită verificări prin sondaj; 

- Urmărește respectarea dispozițiilor legale privind evidențele financiar-contabile, instruiește și 

controlează personalul centrului care gestionează bunuri, avizează delegările de gestiune; 

- Verifică legalitatea documentelor care au implicație financiar-contabilă; 

- Îndeplinește în limita competenței și alte sarcini dispuse de directorul centrului; 

- Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare si Regulamentul  Intern al centrului; 

- Întocmește note, informări, analize privind situația principalilor indicatori economico-

financiari de câte ori este necesar; 

- Asigură aplicarea legislației în domeniul financiar-contabil și aduce la cunoștință conducerii 

centrului apariția unor situații financiare neprevăzute; 

- Informează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la efectuarea controalelor de către 

organele abilitate și despre rezultatele verificărilor respective, pune la dispoziția organelor de 

control documentele solicitate; 

- Respectă disciplina muncii, măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate, secretul de 

serviciu; 

- Îndeplinește atribuții specifice activității de implementare și dezvoltare a sistemelor de control 

manageriale; 

- Participă la cursurile de instruire profesională organizate de centru sau pe care trebuie să le 

urmeze conform planului de instruire profesională anual aprobat de conducerea unitații; 

- Cunoaște și respectă codul de conduită și codul deontologic profesional. 

 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

 

ART. 10 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de 

funcţionare a „Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte 

cu Handicap Nedelea”, a respectării standardelor minime de calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte 

funcţionarea centrului. 

(2) Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentanţi ai furnizorului de servicii 

sociale şi reprezentant/reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, 

aleşi în mod democratic. 
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(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au 

impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz 

personal, amenajare etc.); 

b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a 

acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate 

unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de 

acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea 

acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 

 

 

ART. 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar. 

 

(1) Personalul de specialitate este format din: 

 

a) Asistent medical generalist (COD COR: 222101): 

* Asistentul medical generalist se ocupă în principal cu asistarea medicului la efectuarea 

investigaţiilor clinice, efectuarea explorărilor funcţionale, realizarea investigaţiilor paraclinice 

uzuale, programarea pacienţilor pentru investigaţii de specialitate, administrarea tratamentelor, 

intervenţii în situaţii de urgenţă, monitorizarea stării pacientului, completarea documentelor de 

evidenţă a medicamentelor, de evidenţă a pacienților şi de observaţie clinică medicală, 

prevenirea crearii focarelor de infecţie, sterilizarea instrumentelor şi a materialelor, 

administrarea medicamentelor şi a materialelor consumabile, asigurarea condiţiilor igienico-

sanitare generale la locul de muncă, precum şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării 

tratamentelor şi recoltărilor. 

1. Administrarea tratamentului: Este direct răspunzator de administrarea tratamentului către 

beneficiari în timpul serviciului. 

2. Asigurarea îngrijirilor medicale: Urmărește evoluția funcţiilor vitale ale beneficiarului (puls, 

tensiune arterială, temperatură, respiraţie, tranzit intestinal, diureză etc.) şi le notează în foile de 

observaţie ale beneficiarilor; 

3. Supravegherea stării generale a beneficiarilor: 

- Urmăreşte în permanenţă care este starea generală, comportamentul, evoluţia relaţiilor 

interumane între beneficiari sau beneficiari-salariaţi şi aduce la cunoştinţă medicului 

observaţiile privind evoluția sau modificările stării de sănătate a acestora. 

- Menţionează în raportul de tură evoluţiile nefavorabile sau toate modificările observate în 

comportamentul beneficiarilor (legate de evoluţia bolii/administrarea tratamentului) şi 

atitudinea terapeutică/verbală/comportamentală pe care au urmat-o. 

4. Coordonarea activității infirmierilor: 

- Controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de infirmierii din subordinea sa, care au fost 

repartizați pe sector de către infirmiera coordonatoare. 

- Elaborează şi răspunde de aplicarea unui program propriu de curăţenie (curăţenie şi 

dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare. 

5. Coordonează şi supraveghează activitatea personalului care lucrează în blocul alimentar: 

- Întocmește foaia zilnică de mișcare a bolnavilor, înaintând-o compartimentului administrativ 

până la orele 12.00, în zilele de lucru. 
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- Urmărește dacă hrana consumată de beneficiari corespunde normelor legale sub aspect caloric, 

calitativ şi cantitativ, este diversificată de la o zi la alta şi este corespunzătoare stării de sănătate. 

6. Coordonarea activității personalului din sectorul spălătorie: Verifică dacă la spălătorie rufele 

sunt triate corespunzător,  dezinfectate, spălate, uscate, depozitate corespunzător şi ia toate 

măsurile ce se impun pentru respectarea circuitelor funcţionale în acest sector cu respectarea  

normelor legale în vigoare. 

 

 

b) Asistent social (COD COR: 263501): 

- Acordă asistenţă specializată persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităților aflate în 

dificultate în vederea integrării sociale şi creşterii bunăstării individuale şi sociale. 

- Ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor, verificând existenţa tuturor actelor 

necesare, conform legislaţiei în vigoare şi a procedurilor operaţionale. Înregistrează  în cartea de 

imobil datele de identificare ale tuturor beneficiarilor. 

- Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al stării generale și gradului de autonomie și 

comunicare, al nevoilor specifice de abilitare și reabilitare, al nevoii de menținere sau dezvoltare 

a deprinderilor de viață independentă și integrare, de asistență și îngrijire, al nevoilor 

educaționale și culturale, al riscurilor posibile, al eventualelor dependențe (droguri, tutun, 

altele), precum și al intereselor vocaționale și abilităților lucrative. 

- Completează, după evaluare, fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, o semnează şi o 

aduce la cunoştinţa beneficiarului, care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport 

cu rezultatele evaluării. 

- Elaborează planul personalizat al beneficiarului, stabileşte serviciile asigurate beneficiarului pe 

perioada rezidenţei în centru, precum şi personalul implicat în realizarea planului şi înmânează 

un formular beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia. 

- Realizează reevaluarea beneficiarului anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv 

dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau 

psihic al beneficiarului. 

- Completează pentru fiecare beneficiar fişa de servicii pentru secţiunea privind serviciile pentru 

integrare/reintegrare socială. 

- Păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în fişete/dulapuri închise, accesibile doar 

personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens. 

- Consemnează în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor sesiunile de informare 

ce privesc, în principal, regimul sănătos de viaţă, educaţie sexuală şi contraceptivă, educaţie 

împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice şi de droguri organizate de asistenții 

medicali. 

- Organizează sesiuni de informare ce privesc exercitarea dreptului la vot în condiţii de 

egalitate, precum şi alte sesiuni de informare considerate utile şi le consemnează în Registrul de 

evidenţă privind informarea beneficiarilor. 

- Completează Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor sau, după caz, a 

reprezentanţilor lor legali/reprezentanţilor convenţionali şi consemnează: data la care s-a 

efectuat informarea, numele beneficiarului/reprezentantului său legal/reprezentantului 

convenţional, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate 

sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura beneficiarului 

sau, după caz, a reprezentantului său legal/reprezentantului convenţional. 

- Întocmeşte toate documentele necesare eliberării cărților de identitate şi a vizelor de reşedință, 

în termenele prevăzute de lege şi însoţește beneficiarii la SPCLEP. 

- Întocmeşte lunar, trimestial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat, situaţiile statistice, 

sau altele, solicitate. 
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- Consemnează vizitele în Registrul de vizite precizând numele beneficiarului vizitat, numele 

persoanei care îl vizitează, gradul de rudenie/calitatea în care îl vizitează, perioada vizitei, ce i-a 

adus beneficiarului, anunţând asistentul medical de serviciu care va verifica dacă alimentele 

aduse sunt ambalate și sunt în termen de valabilitate. 

- Elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde 

activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora. 

 

 

 

c) Infirmier (COD COR: 532103): 

- Se ocupă în principal cu supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite, alimentarea şi 

hidratarea acesteia, igienizarea spațiului în care se află acestea, acordarea îngrijirilor de igienă 

pentru persoanele îngrijite, transportarea rufelor, transportul persoanelor îngrijite. 

- Îşi desfăşoară activitatea în sectorul repartizat, sub îndrumarea şi supravegherea asistentului 

medical. Preia beneficiarii repartizaţi în sectorul în care lucrează, participând împreună cu 

asistentul medical la triajul epidemiologic. 

- La sosirea beneficiarului în unitate, îi inventariază toate bunurile materiale, întocmind 

împreună cu asistentul medical proces verbal de inventariere şi predare a valorilor găsite asupra 

acestora. 

- Principalele activități de îngrijire și asistență, după caz, constau în: 

a)  sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea hainelor adecvate; 

b) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat și șters, îngrijirea propriului corp și a părților 

acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.); 

c) sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe baza recomandărilor 

medicului de familie/specialist; 

d) sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea 

escarelor) și altele; 

e) sprijin pentru schimbarea poziției corpului, pentru a trece corpul din poziție orizontală în altă 

poziție, întoarcerea de pe o parte pe cealală a corpului; 

f) sprijin pentru transfer și mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv efectuarea 

de cumpărături; 

g) sprijin pentru comunicare, altele. 

- Desfășoară activități de menținere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate, după caz, care 

constau în: aplicarea de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, mutarea corpului 

dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, brațul, 

alte părți ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind 

echipamente sau mijloace de transport. 

- Beneficiarii primesc sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire, care 

constau în: aplicarea de tehnici și exerciții pentru învățărea acțiunilor de spălat și șters corpul 

sau părțile corpului, de îngrijit pielea, dinții, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de 

îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut, altele. 

- Răspund de schimbarea pampers-ilor (minim de 3 ori/zi) sau ori de câte ori este necesar şi 

toaleta zilnică pentru beneficiarii cu incontinenţă (urinară, de fecale, mixtă). 

- Aplică, sub supravegherea asistentului medical, programul de curăţenie şi dezinfecţie a 

tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare. 

- Depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale, închise, la care 

au acces doar personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea. 

- Efectuează curăţenia şi dezinfecţia zilnică a mobilierului din spațiile de cazare, participând şi 

la curăţenia şi dezinfecţia grupurilor sanitare şi a celorlalte spaţii. 

- Asigurarea alimentaţiei corecte; alimentarea activă şi pasivă a beneficiarilor. 
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- Serveşte masa beneficiarilor, alimentează pe cei care au nevoie de asemenea de ajutor, 

urmărind educarea acestora pentru a mânca fără ajutorul altei persoane, întreține curățenia sălii 

de mese. 

- Pregăteşte beneficiarii şi îi însoţeşte la administrarea tratamentului medical oral sau la alte 

activităţi. 

 

 

 

 

d) Instuctor ergoterapie (COD COR: 223003)/Instructor educație (COD COR: 235204): 

- Specialiştii în asistență socială și asimilații acestora administrează și implementează programe 

de asistenţă socială şi servicii comunitare şi asistă beneficiarii pentru rezolvarea problemelor 

personale și sociale; 

- Respectă programul de lucru în conformitate cu graficul de lucru aprobat de conducerea 

centrului şi foloseşte integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- Lucrează în echipă cu psihologul și decide de comun acord cu acesta care sunt cele mai 

potrivite metode de lucru şi activităţi care se pot desfăşura cu fiecare beneficiar în parte; 

- Ia în evidenţă beneficiarii din grupa care i-a fost repartizată şi respectă recomandările făcute 

de către psiholog pe baza evaluărilor de specialitate, adaptându-le în funcţie de activitățile în 

care va fi integrat acesta; 

- Identifică nevoile beneficiarilor în materie de readaptare, reeducare, integrare în colectivitate 

şi în societate; 

- Desfășoară activități de menținere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive, după caz, care constau 

în aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile cognitive, de 

exemplu: 

a) să-și folosească simțurile pentru a explora obiecte (experiențe senzoriale cu scop): simțul 

văzului, simțul auzului, simțul tactil, simțul olfactiv, simțul gustativ; 

b) să dezvolte elemente din învățarea de bază: copierea, învățarea prin acțiuni cu două sau mai 

multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informații, dobândirea limbajului 

suplimentar, repetarea, dobândirea de concepte legate de caracteristicile lucrurilor, persoanelor 

sau evenimentelor, dezvoltarea competenței de a citi, scrie, socoti, dobândirea deprinderilor 

complexe; 

c) să aplice cunoștințele prin dezvoltarea concentrării, menținerea atenției asupra unor 

acțiuni/sarcini pe o durată adecvată, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, 

socotitului, identificarea de răspunsuri și soluții la întrebări sau situații din programul zilnic, 

selectarea unei opțiuni pentru luarea unei decizii și ducerea la îndeplinire a acesteia. 

- Desfășoară activități de menținere/dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor, după 

caz, care constau în: aplicarea de tehnici și exerciții pentru realizarea unei sarcini unice, 

îndeplinirea unor sarcini multiple, pentru organizarea, planificarea și finalizarea programului 

zilnic, exerciții pentru gestionarea timpului, pentru a face față stresului, situațiilor de tensiune, 

urgență sau criză, pentru autocontrolul comportamentului și exprimării emoțiilor adecvate, 

altele. 

- Desfășoară activități de menținere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare, după caz, care 

constau în: aplicarea de tehnici și exerciții pentru comunicare prin mesaje verbale și non-

verbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităților de a schimba 

idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de 

comunicare, altele. 

- Desfășoară activități de menținere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate, după caz, care 

constau în: aplicarea de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, mutarea corpului 
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dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, brațul, 

alte părți ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind 

echipamente sau mijloace de transport. 

- Beneficiarii primesc sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire, care 

constau în: aplicarea de tehnici și exerciții pentru învățarea acțiunilor de spălat și șters corpul 

sau părțile corpului, de îngrijit pielea, dinții, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de 

îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut, altele. 

- Beneficiarii primesc sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei 

sănătății prin aplicarea de tehnici și exerciții ca să învețe cum să-și păstreze igiena personală și a 

spațiului de locuit, importanța menținerii unei diete echilibrate și a unei activități fizice zilnice, 

cum să facă față influențelor și presiunilor legate de riscuri precum consumul de alcool, droguri, 

infectarea cu infecții cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, altele. 

- Organizează, împreună cu psihologul și asistenţii sociali, activităţi care necesită un minim 

efort fizic, mental şi intelectual (gimnastică, dans, jocuri de şah, table, lectură, audiţii muzicale, 

pictură etc.); 

- Organizează şi desfăşoară, în funcţie de categoria de beneficiari şi scopul/funcţiile centrului, 

împreună cu psihologul şi asistenţii sociali, activităţi de informare, consiliere, educaţie 

extracuriculară, terapii ocupaţionale etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor 

sociale şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în 

calitate de cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea 

acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj 

mimico-gestual şi diverse dispozitive asistive etc.; 

- Completează fişa beneficiarului cu datele privind serviciile/activităţile de recuperare/ 

reabilitare funcţională, de integrare/reintegrare socială; 

- Consemnează în planul personalizat serviciile de recuperare/reabilitare funcţională 

recomandate; 

- Participă la reevaluarea care se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, 

respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional 

fizic şi/sau psihic al beneficiarului; 

- Desfăşoară activitatea la nivelul grupei şi întreprinde măsurile necesare de corectare 

individuală a beneficiarilor; 

- Analizează activităţile şi rezultatele obţinute de către beneficiari, pe care le consemnează în 

fișa beneficiarului, notând şi aspectele caracteristice din comportamentul şi personalitatea 

beneficiarului. Menţionează observaţiile personale, măsurile întreprinse, propuneri de 

îmbunătățire a activităţii în sprijinul beneficiarului, aprecieri asupra evoluţiei beneficiarului; 

- Respectă repartizarea pe grupe, ia măsurile ce se impun pentru a evita perturbarea activităţii 

instructiv-educative în grupă, răspunde de prezența tuturor beneficiarilor la activităţile 

desfășurate pe grupe; 

- Prin acţiunile planificate contribuie la menţinerea funcţiilor restante ale beneficiarilor; 

- Asigură ajutor competent beneficiarilor pentru realizarea activităţilor sale zilnice. Însoţeşte 

beneficiarii la şi în sala de mese în timpul servirii mesei; 

- În programul de terapie ocupaţională va ţine seama de activităţile preferate ale beneficiarilor, 

de abilitaţile acestora şi rezultatele terapiei ocupaţionale. Colaborează cu ceilalţi instructori de 

ergoterapie şi stabileşte, de acord cu aceştia, dacă este cazul să transfere beneficiarii dintr-o 

grupă în alta, în funcţie de abilitățile profesionale ale instructorilor şi în interesul îmbunătăţirii 

comportamentului beneficiarilor; 
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- Va urmări şi va acorda sprijin în orientarea vocaţională şi ocupaţională a beneficiarilor; 

întocmeşte programe individuale pentru exercitarea unei activităţi în vederea formării unor 

comportamente adecvate unor situaţii cât mai diverse; 

- Prin programele personalizate şi activităţile propuse, urmăreşte dezvoltarea responsabilităţii şi 

controlului/autocontrolului, conturarea intereselor proprii şi colective ale beneficiarilor; 

- Organizează acele activități practice care să dezvolte abilităţi motorii şi de dexteritate manuală 

ale beneficiarilor. 

 

e) Medic specialist (COD COR: 221201): 

- Medicii de medicină de familie/medicină generală diagnostichează, tratează şi previn bolile, 

infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi 

procedurilor medicinei moderne. Aceştia nu îşi limitează activitatea la anumite categorii de boli 

sau metode de tratament şi pot să îşi asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare 

şi continuă a îngrijirii medicale a beneficiarilor. 

- Beneficiarii primesc sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei 

sănătăți prin aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să învețe cum să-și păstreze 

igiena personală și a spațiului de locuit, importanța menținerii unei diete echilibrate și a unei 

activități fizice zilnice, cum să facă față influențelor și presiunilor legate de riscuri, precum 

consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecții cu transmitere sexuală, HIV/SIDA. 

- Desfășoară activități de menținere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate, după caz, care 

constau în: aplicarea de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, mutarea corpului 

dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, brațul, 

alte părți ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind 

echipamente sau mijloace de transport. 

 

f) Psiholog în specialitatea psihologie clinică (COD COR: 263401): 

- Psihologii efectuează cercetări şi studiază procesele mentale şi comportamentul beneficiarilor, 

individual sau în grupuri şi aplică aceste cunoştinte pentru a promova adaptarea şi dezvoltarea 

beneficiarilor pe plan personal, social, educaţional sau ocupaţional. 

- Are în principal următoarele sarcini: 

* Investigarea psihologică, screening şi psihodiagnoză persoanelor admise în unitatea de 

asistenţă socială; 

* Evaluarea gradului de discernamant; 

* Evaluarea psihologică (sub aspect afectiv, cognitiv și comportamental); 

* Evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping; 

* Evaluarea contextului existenţial în care se manifestă problemele psihologice (familial, socio-

economic, cultural); 

* Stabilirea nevoilor şi tipurilor de intervenţie, din punct de vedere psihologic, având ca obiectiv 

recuperarea și reintegrarea psihologică a persoanei, în raport de determinările bio-psiho-sociale 

ale acesteia; 

* Urmăreşte evoluţia persoanei din punct de vedere psihologic, sub intervenţiile instituţiei şi 

adaptarea acestora la rezultatele obţinute; 

* Educaţie pentru un stil de viață sănătos; 

* Consiliază în caz de criză; 

* Ședinţe educaţionale: discuţii individuale de educaţie împotriva dependenţei de alcool, fumat 

şi a altor substanţe nocive; 

* Consiliere/psihoterapie (individuală, de grup) ca intervenţie primară (cazul suferinţei de 

natură organică); 

* Asistenţa bolnavilor terminali; 
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* Consilierea familiei rezidentului; 

* Organizează, coordonează şi controlează activitatea personalului implicat în activităţile de 

recuperare şi resocializare; 

* Organizează cursuri în limita competenţelor sale profesionale. 

- Desfășoară activități de menținere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive, după caz, care constau 

în aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile cognitive. 

 

g) Asistent medical farmacie (COD COR: 321301): 

- Asistentul de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse 

medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sănătăţii. 

- Realizează, sub directa îndrumare a medicului în a cărui subordine se află, comenzile de 

achiziţie de medicamente şi materiale paramedicale necesare în instituţie, pe bază de comandă 

către furnizorii de produse, în funcţie de procentul concentraţiei, mod de prezentare, cu 

respectarea alocaţiilor bugetare pe articol, alineat de articole şi materiale sanitare.  

- Primeşte în recepţie marfa de la furnizorii de medicamente direct în depozitul farmaceutic al 

instituţiei. 

- Eliberează medicamente şi materiale sanitare în baza documentelor justificative, pe baza 

condicilor de prescripţie medicală semnate şi parafate de medici. 

- Inventariază periodic şi menține evidenţa medicamentelor şi materialelor paramedicale aflate 

în depozitul farmaceutic pe baza documentelor justificative. 

- La cererea conducerii unităţii, a comisiei de inventariere a medicamentelor sau a organelor de 

control abilitate efectuează inventarierea medicamentelor și materialelor paramedicale aflate în 

stocul instituţiei. 

- Verifică calitativ şi ca termen de valabilitate medicamentele şi materialele dezinfectante 

deţinute în farmacie şi anunţă medicul în timp util despre reducerea timpului de valabilitate a 

unor medicamente, materialele dezinfectante sau materiale paramedicale aflate în depozitul 

farmaceutic. 

- Eliberează din farmacie pe bază de condică de aparat medicamentele pentru aparatul de 

urgență pe baza condicii de prescripţii medicale semnate şi parafate de către medic. 

- Sesizează medicul unităţii şi asistentele medicale în tura cărora se constată neconcordanţă între 

medicamentele care s-au administrat şi cele care au fost scăzute prin condica de prescripţii 

medicale semnate şi parafate de către medic. 

 

h) Kinetoterapeut (COD COR: 226405): 

- Evaluează, planifică şi implementează programe de reabilitare care îmbunătăţesc sau 

restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează 

ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli şi alte deficienţe, aplicând o gamă largă de 

terapii fizice şi tehnici, cum ar fi mişcarea, ultrasunetele, laserul şi alte tehnici similare; 

- Stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul şi 

modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, prevenirea sau 

recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al 

corpului; 

- Utilizează tehnici, exerciţii, masajul, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, electroterapia şi 

procedee conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate; 

- Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 

- Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă de pacient şi instruieşte 

aparţinătorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program; 
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- Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament în 

funcţie de evoluţia pacientului; 

- Asistă în programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate (asistent social, 

terapeut ocupaţional, logoped, îngrijitoare, mame sociale). 

 

(2) Atribuţii generale 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 etc.; 

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 etc.; 

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. 

 

 

ART. 12 

Personalul din contabilitate, administrație, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire. 

 

I. Personalul din contabilitate poate fi: Inspector de specialitate (COD COR 242203) 

 

a) Inspector de specialitate – contabilitate: 

- Planifică, organizează și administrează sistemele de contabilitate pentru persoane juridice în 

conformitate cu standardele şi procedurile contabile stabilite, respectând legislaţia în vigoare. 

- Înregistrează în fişele analitice, cantitativ şi valoric, toate intrările şi ieşirile de bunuri 

materiale din patrimoniul instituţiei, completând toate datele cerute de formulare şi efectuează 

lunar confruntul cu fişele de magazie. 

- Operează în calculator notele contabile şi editează balanţele de verificare lunare. 

- Răspunde de/şi organizează circuitul documentelor, păstrarea şi evidenţa documentelor, 

întocmeşte dispoziţii de încasare şi plată către casier. 

- Gestionează imprimantele cu regim special, participă la întocmirea situațiilor operative, 

întocmeşte registrul-jurnal, urmărind egalitatea în balanţa sintetică. 

- Ţine evidenţa fişelor de furnizori şi întocmeşte săptămânal situaţia furnizorilor neachitaţi. 

- Completează şi editează angajamentele, propunerile şi ordonanţările cheltuielilor pentru 

materiale. 

- Ţine evidenţa debitorilor neachitaţi şi comunică contabilului-șef situaţia datoriilor, 

înregistrează în programul de contabilitate registrul de casă şi de bancă şi contările acestora. 

- Urmăreşte zilnic în contabilitate a economiilor şi depăşirilor din cadrul listei de alimente 

pentru adulţi şi elevi. 

 

b) Inspector de specialitate - resurse umane: 

- Specialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal furnizează servicii legate de politicile 

de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaţionale şi orientare 

profesională, întocmeşte statele de personal. 
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- Întocmeşte statele de plată şi răspunde de acordarea drepturilor de personal şi de acordarea 

drepturilor de salarizare. 

- Ţine evidenţa concediilor de odihnă, medicale, fără plată şi a recuperărilor, inclusiv a 

învoirilor sau absenţelor nemotivate. 

- Întocmeşte pontajele, verifică prin sondaj prezenţa salariaţilor în unitate, verifică condica de 

prezență şi informează în scris directorul de eventualele absenţe nemotivate. 

- Primeşte, înregistrează şi transmite către compartimente toate documentele care intră sau ies 

din unitate, după ce au fost aduse la cunoştință directorului. 

- Asigură legătura între director şi personal. 

- Asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare privind salarizarea personalului din cadrul 

centrului. 

- Primeşte şi păstrează în condiţii optime dosarele de personal. 

- Întocmeşte adeverinţe pentru personal, răspunde de completarea şi transmiterea registrului 

electronic de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) şi informează ITM-ul cu privire la încheierea 

contractelor de muncă. 

- Depune în dosarele de personal toate documentele primite de la director. 

- Efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului din cadrul centrului. 

- Întocmeşte dispoziţiile emise de directorul centrului. 

- Asigură întocmirea dosarelor de pensionare pentru personalul din cadrul centrului. 

- Întocmeşte toate documentele statistice şi financiare care derivă din statul de plată, inclusiv 

ordinele de plată şi ALOP-urile acestora pentru cheltuieli de personal. 

 

c) Inspector de specialitate - achiziții: 

- Elaborează programul anual al achiziţiilor şi transmite raportul anual privind contractele 

atribuite către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor 

Publice. 

- Elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire a 

contractelor de achiziţii publice, conform legislatiei în vigoare. 

- Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate așa cum sunt acestea prevăzute în normele 

legale în vigoare, în domeniul achizițiilor publice. 

- Întocmeşte şi propune aprobării conducerii instituţiei documentele de negociere. 

- Asigură aplicarea şi respectarea normelor legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice şi 

finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

- Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziției publice aferente. 

- Ţine legatura cu furnizorii/prestatorii/executanții din țară şi din străinătate pentru procurarea 

de oferte şi testarea preţurilor pentru achiziţii publice. 

- Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei în vederea îndeplinirii treburilor 

specifice achiziţiilor publice. 

- Întocmeşte contractele şi participă la negocierea clauzelor legale ale contractelor ce urmează a 

fi încheiate de către instituţie. 

 

d) Casier (COD COR: 523003): 

- Casierii utilizează calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra şi accepta plata 

pentru achiziţionarea de bunuri/servicii în instituţie. 

- Încasează şi depune în conturile trezoreriei numerarul instituţiei. 

- Încasează și depune în conturile tezoreriei contribuțiile încasate  de la beneficiari. 
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II. Personalul administrativ care asigură activităţile auxiliare serviciului social (aprovizionare, 

mentenanţă etc.) poate fi: 

 

a) Administrator (COD COR: 515104): 

- Administrează incinta/sediul/punctul de lucru al organizaţiei, asigură aprovizionarea acesteia 

cu utilități, mijloace fixe, obiecte de inventar, materii prime și materiale consumabile, 

prospectează piața şi negociază termenii contractuali cu clienții chiriaşi; 

- Îndrumă şi controlează nemijlocit activitatea în compartimentul administrativ-gospodăresc din 

unitate şi propune măsurile necesare pentru modernizarea utilajelor şi inventarului administrativ 

gospodăresc în condiţii de eficiență maximă; 

- Răspunde de conservarea şi manipularea corespunzătoare a bunurilor la depozite, magazii şi 

locuri de folosinţă; 

- Răspunde de întocmirea documentelor legale privind gestionarea bunurilor (mişcarea 

mijloacelor fixe în unitate, eliberarea de bunuri în interiorul şi în afara unităţii); 

- Asigură în colaborare cu contabilul-șef inventarierea patrimoniului în condiţiile şi la termenele 

stabilite prin acte normative; 

- Organizează, îndrumă şi răspunde de întocmirea şi realizarea planului de intervenţii, reparaţii 

capitale şi curente, dotare construcţii, aprovizionare; 

- Ia măsurile necesare pentru buna funcţionare a activităţilor gospodăreşti, igienizarea spaţiilor 

interioare şi exterioare, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de confort; 

- Asigură verificarea la timp şi în cele mai bune condiţii a aparatelor şi utilizarea lor conform 

dispoziţiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi 

instalaţiilor aferente; 

- Ia măsurile prevăzute în cotele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea 

corespunzătoare a bunurilor materiale pentru gospodărirea şi integritatea avutului public; 

- Răspunde de întocmirea planului de aprovizionare pentru materii prime, materiale, obiecte de 

inventar; 

- Răspunde de calitatea materialelor achiziţionate; 

- Organizează în bune condiţii arhivarea şi păstrarea documentelor unităţii; 

- Organizează şi asigură paza şi ordinea în unitate; 

- Ia măsurile necesare potrivit dispoziţiilor legale, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare 

de muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirii profesionale; 

- Organizează activităţi de igienizare, dezinsecţie şi deratizare la nivelul centrului; 

- Întocmeşte săptămânal necesarul de alimente, materiale şi bunuri necesare pentru desfăşurarea 

în condiţii optime a activităţii din centru; 

- Supraveghează activitatea de pază a instituţiei, verifică rapoartele (caiet de raport) paznicilor; 

- Supraveghează starea imobilelor din punct de vedere al siguranţei construcţiilor aducând 

prompt la cunostinţa conducerii instituţiei orice modificare aparută. 

 

b) Magaziner (COD COR: 432102): 

- Țin evidenţa stocurilor, menţin înregistrările bunurilor, produselor şi ale materialelor de 

producţie primite, cântărite, emise, expediate sau puse în stoc. 

- Are în principal următoarele atribuţii: 

* să controleze bunurile primite conform datelor înscrise în actele însoţitoare, identificând 

viciile aparente; 

* să semneze de primirea alimentelor după ce a verificat factura de comandă, și să le 

recepţioneze cantitativ şi calitativ în prezenţa comisiei de recepţie; 

* confirmă primirea bunurilor intrate în gestiune, participând cu comisia de receptie la 

întocmirea notei de recepţie, care se semnează de gestionar şi comisia de recepţie marfă 
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alcătuită conform dispoziţiei directorului centrului, iar după înregistrarea în fişele de magazine, 

le predau zilnic la contabilitate; 

* ţine evidenţa fişelor de magazie şi face rulajul lunar; 

* semnalează conducerii unităţii existenţa unor plusuri sau minusuri imediat după constatarea 

lor; 

* se preocupă de păstrarea în bune condiţii a bunurilor primite în gestiune; 

* eliberează alimentele din magazie pentru bucătărie pe baza listei de alimente numai după ce a 

fost aprobată de către directorul centrului şi de contabilul-şef; 

* participă la inventarierea bunurilor materiale conform normelor în vigoare, asigură ordinea şi 

curăţenia în spaţiile de depozitare a bunurilor; 

* pune etichete pe rafturile pe care sunt afişate (nume, preţ şi termen de garanţie). 

 

 

c) Îngrijitor (COD COR: 515301): 

- Personalul de serviciu în birouri şi alte instituții execută diferite sarcini de curăţenie cu scopul 

de a menţine curate și ordonate interioarele şi mobilierul din birouri şi alte spaţii ale unităţii; 

- Asigură şi răspunde de curăţenia, dezinfecţia şi depozitarea veselei pe care o are în folosinţă, 

întreţine curăţenia în sala de mese de pe etajul pe care este repartizat; 

- Îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar pe care le are în folosinţă; 

- Predă între schimburi baza materială, grupurile sanitare, specificând distrugerile survenite în 

timpul programului de lucru; 

- În cazuri de urgenţă, efectuează prespălarea/spălarea echipamentului beneficiarilor, lenjeriilor 

şi accesoriilor de pat şi a celorlalte bunuri, utilizând echipamentele tehnice din dotarea unităţii, 

cu respectarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă; 

- Respectă regulile de igienă personală (spălarea mâinilor, portul echipamentului de protecție 

etc.) conform cu normele legale în vigoare; 

- Foloseşte în permanenţă materiale dezinfectante corespunzătoare, respectând cu stricteţe 

concentraţiile şi modul de utilizare prevăzute în normative. 

 

d) Spălătoreasă (COD COR: 912103): 
Personalul pentru servicii de spălat şi călcat se ocupă cu spălarea şi călcarea manuală, curățarea 

chimică a îmbrăcămintei, lenjeriei de pat şi a altor textile. 

 

e) Şofer (COD COR: 832201): 

- Șoferii de autoturisme conduc autoturisme pentru a transporta beneficiarii, corespondenţa sau 

mărfuri. 

- Şoferul răspunde personal de: 

* integritatea autovehiculului pe care îl are în primire; 

* întreţinerea autovehiculului, ceea ce presupune: efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor 

de ulei şi filtre, gresarea elementelor ce necesită această operaţiune, exploatarea autovehiculului 

în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a acestuia; 

* ţine evidenţa valabilităţii tuturor documentelor şi verificărilor vehiculului; 

* ţine legatură cu administratorul care-l coordonează direct, transmiţând informaţii despre 

desfășurarea cursei; 

* șoferul va răspunde personal în faţa organelor în drept. 

 

f) Muncitor calificat bucătărie (COD COR: 512001): 

- Planifică, organizează, prepară şi gătesc mâncarea în cantina instituţiei pe baza listei de 

alimente. 
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- Respectă programul de lucru în conformitate cu graficul de lucru, aprobat de conducerea 

centrului şi foloseşte integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

- Nu părăseşte locul de munca fără acordul conducerii centrului. 

- Foloseşte în mod corect echipamentul de lucru și de protecţie pe toată durata programului de 

lucru. 

- Primeşte de la magazie alimentele prevăzute în listele zilnice, verifică cantitatea, calitatea, 

termenele lor de garanţie şi proprietăţile organoleptice ale acestora și semnează pentru primirea 

lor. 

- Semnalează magazinerului centrului cazurile în care alimentele nu corespund din punct de 

vedere al proprietăţilor organoleptice şi solicită înlocuirea acestora. 

- Este direct răspunzător dacă se folosesc alimente degradate din punct de vedere organoleptic la 

prepararea hranei beneficiarilor. 

- Foloseşte pentru prepararea meniului întreaga cantitate de alimente scoase din magazie. 

- Răspunde de respectarea reţetelor meniului aprobate de către conducerea centrului, asigură un 

gust placut mâncărurilor şi urmărește în ce măsură acestea sunt consumate de către beneficiari. 

- În cazul în care unele mâncăruri nu se consumă, va stabili cauzele şi va lua măsuri de 

remediere a acestora. 

- Face propuneri pentru stabilirea meniurilor. Meniurile se vor stabili în funcţie de preferinţele 

beneficiarilor. 

- Execută toate lucrările de pregătire a mâncărurilor, respectă succesiunea etapelor, execută 

lucrări de cofetărie şi patiserie. 

- Asigură şi răspunde de porţionarea mâncărurilor corespunzătoare gramajului din lista de 

alimente, distribuie mâncarea echitabil pentru toţi beneficiarii care servesc masa în sala de mese 

a centrului sau în sălile de mese de pe etaje. 

- Găteşte meniuri dietetice pentru beneficiarii care au recomandare în acest sens de la medic. 

- Asigură şi răspunde de debarasarea, spălarea, dezinfectarea, clătirea şi depozitarea vaselor de 

bucătărie şi a veselei în care se prepară/serveşte mâncarea către beneficiari. 

- Răspunde în fața organelor de control de modul de preparare şi folosire a substanţelor 

dezinfectante. 

 

g) Muncitor calificat  întreţinere (COD COR: 721410): 

Muncitorul calificat întreţinere se ocupă în principal cu asamblarea utilajelor şi efectuarea 

probelor de funcţionare, asigurarea funcţionării maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor 

mecanice, diagnosticarea funcţionării acestora, efectuarea măsurătorilor mecanice de precizie şi 

întocmirea rapoartelor de întreţinere-reparaţii, realizarea desenelor de execuţie, citirea şi 

întreţinerea schiţelor tehnice, precum şi remedierea defecţiunilor acestora. 

 

h)Muncitor calificat fochist (COD COR: 818207): 

- Deţine competențele tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate 

a cazanelor şi are cunoștinţe şi abilități privind operarea şi supravegherea funcționării cazanelor 

de abur, apă fierbinte, apă caldă şi abur de joasă presiune, precum şi a supraîncălzitoarelor şi 

economizoarelor îndependente, denumite „cazane”. 

- Fochistul operează şi supraveghează cazanele şi intervine cu promptitudine, prin acţiuni 

specifice şi în limitele de competenţă, asupra cauzelor care pot produce funcţionarea anormală 

sau avarii ale acestora. 

 

i)Muncitor calificat lenjereasă (COD COR: 753102): 

- Se ocupă cu fabricarea, ajustarea, modificarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte croite 

sau confecţionate manual. 

- Sortează lenjeria de corp a beneficiarilor şi recondiţionează deteriorările apărute. 
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- Sortează lenjeria de pat, fețele de masă, perdelele, draperiile, păturile, cuverturile, covoarele, 

mochetele, le verifică aspectul şi repară eventualele deteriorări. 

- Participă la călcarea rufelor spălate. 

- Preia rufele murdare şi predă rufele curate pe bază de semnătură şi consemnează operațiunea 

în caietul special de predare-primire. 

- Croieşte şi confecționeazã diferite articole de echipament şi cazarmament în funcţie de 

indicațiile primite de la conducerea unității. 

- Menţine în bună stare de funcţionare aparatele cu care lucrează. 

- Ajută spălătoreasa în măsura competenţei şi asigură curăţenia la locul de muncă. 

 

j) Muncitor calificat legumicultor (COD COR: 611103): 

- Planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea şi recoltarea 

diferitelor tipuri de culturi de gradină/seră. 

- Îndeplinesc următoarele atribuții: 

* aprovizionează cu materii prime şi materiale specifice ocupaţiei de lucrător calificat în cultura 

legumelor; 

* stabilește amplasamentul culturilor legumicole; 

* produce răsaduri; 

* pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor legumicole; 

* înfiinţează culturi legumicole; 

* execută lucrări de întreţinere a culturilor legumicole; 

* recoltarea legumelor; 

* depozitarea producţiei legumicole pentru valorificare şi consum. 

 

k) Muncitor calificat frizer (COD COR: 514102): 

- Se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea şi coafarea părului, bărbierit. 

- Efectuează la cel mai înalt standard profesional activități specifice calificării: tuns, vopsit, 

spălatul părului, coafat, bigudat, permanent etc. 

- Asigură şi răspunde de ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi de aplicarea tuturor măsurilor 

de igienă. 

- Asigură şi răspunde de păstrarea şi folosirea corectă a dotărilor din inventarul preluat în 

folosință: aparatură, mobilier, ucenice, consumabile (vopsele, oxidanți, pudre, prosoape, folii, 

foarfece, piepteni, perii, plăci, foenuri, mantiile de tuns, mașini de tuns etc.). 

 

l)Muncitor necalificat bucătărie (COD COR: 941201): 

Lucrătorul în bucătărie debarasează mesele, face curățenie în bucătărie, spală vasele, pregătește 

ingredientele şi execută alte sarcini pentru a ajuta bucătarii care pregătesc sau servesc hrana 

beneficiarilor. 

 

m) Muncitor necalificat în servicii de curățenie (COD COR: 941201): 

- Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie se ocupă cu curățarea suprafeţelor, curţilor şi altor 

spaţii din cadrul instituţiei, a materialelor şi obiectelor, cum ar fi: covoare, pereţi utilizând 

echipamente și produse chimice de curăţare specializate. 

- Respectă programul de lucru şi foloseşte integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor 

de serviciu. 

- Asigură curăţenia şi răspunde de toate muncile din curte: măturat, adunat gunoaie, activităţi 

agricole în seră, curăţat zăpada, ajută la descărcarea mărfurilor la magazie sau depozitul de 

alimente. 

- Mătură, curăţă şi întreţine starea de curăţenie a intrărilor în clădirea internat şi în curtea 

centrului. 
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- Are obligaţia de a anunţa administratorul şi conducerea centrului despre orice avarie petrecută 

în perimetrul unităţii. 

- Informează administratorul şi conducerea centrului despre orice problemă ce ar putea greva 

buna funcţionare a instituţiei. 

- Asigură curăţenia în urma reparaţiilor şi zugrăvelilor din cadrul instituţiei. 

- Ajută la efectuarea curăţeniei generale în sala de mese. 

 

 

 

 

 

 

ART. 13 

Finanţarea centrului 

 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

b) bugetul local al judeţului; 

c) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 

din străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA    ANEXA nr. 3.9 

La Hotărârea nr. ........... 

Din ...................... 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PUCHENII MARI 

 

 

 

ARTICOLUL 1 

Dispoziții generale. Definiţie 

 

(1) Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari este unitate de asistenţă socială de interes public, cu 

personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Prahova, având sediul în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești DN 1, nr. 90, județul Prahova. 

(2) Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari are în componență 2 servicii sociale: Centrul de 

Îngrijire și Asistentă pentru Persoane Adulte cu Handicap și Centrul Rezidențial de Asistență și 

Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost. 

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Complexul de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, 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. 

(4) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, 

vizitatori. 

 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap”, cod 

serviciu social 8790 CR - D - I, este înfiinţat este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare seria 

AF nr. 000837 din 28.05.2014, deține Licența de funcționare seria LF nr. 0005308, pentru perioada 

07.01.2016 - 07.01.2021, cu sediul în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești DN1, nr. 90, județul 

Prahova. 

(2) Serviciul social „Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 

Adăpost”, cod serviciu social 8790 CR - PFA - I, este înființat prin Hotărâre a Consiliului Judetean 

Prahova şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000837 din 28.05.2014, cu sediul în 

comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești, județul Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 

 

(1) Serviciul social cu cazare ”Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Handicap”, din cadrul Complexului de Servici Comunitare Puchenii Mari, asigură persoanelor adulte cu 

dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 
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valabilitate și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţa medicală, îngrijire, 

recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupațională, socializare, petrecere a timpului liber, 

asistență paleativă, în vederea aplicării politicilor și strategiilor de asistență specială a persoanelor cu 

dizabilități, pentru asigurarea șanselor recuperării și/sau integrării acestora în familie ori în comunitate și 

de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea acestora 

(2) Serviciul social cu cazare “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru 

Persoane fără Adăpost”, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, are scopul de a 

preveni situațiile de risc și excluziune socială a persoanelor fără adăpost, de a furniza servicii de găzduire 

temporară, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere și reinserție socială în concordanță cu nevoile 

individuale identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de 

excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții beneficiarilor. 

 

  

ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Cele două servicii sociale din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari funcționează 

cu respectarea prevederilor cadrului de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap” din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare Puchenii Mari are standard minim de calitate aplicabil Ordinul nr. 82/2019 

privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități - Anexa nr. 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru 

serviciile sociale cu cazare de tip Centru de abilitare și reabilitate pentru persoane adulte cu dizabilități, 

Centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și asistență 

pentru persoane adulte cu dizabilități. 

(3) “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost”, din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari are standard minim de calitate aplicabil              

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale - Anexa 4 Standarde 

minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate pe o perioadă determinată organizate ca 

centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I.      

(4) Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari este înființat prin Hotărâre a Consiliului Județean 

Prahova, funcționează ca și entitate cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, având în componență 2 servicii sociale: 

- serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap” înfiinţat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 155/27.11.2007; 

- serviciul social „Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 

Adăpost” înființat prin Hotărârea a Consiliului Județean Prahova odată cu înființatea Complexului de 

Servicii Comunitare Puchenii Mari. 

 

 

 

 

 



3 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza activității serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari 

 

(1) Serviciile sociale din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari se organizează și 

funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, 

precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la 

care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de 

acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, 

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu, cu respectarea 

prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, 

republicată; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, 

părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un 

moment dat; 

p) colaborarea unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Handicap” sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare 

în grad de handicap sunt în termen de valabilitate. 

(2) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul centrului sunt: 

* persoane adulte care se confruntă cu o situaţie de criză temporară şi a cărei soluţionare necesită 

intervenţie în regim de urgenţă, până la clarificarea situației acestora; 
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* persoane adulte cu venit precar sau care fac parte din familii aflate în situații de risc; 

* persoane adulte cu handicap pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Prahova nu a emis încă decizia de internare într-un centru pentru persoane adulte cu dizabilități; 

* persoane adulte singure și familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială; 

* persoane adulte care se află în stradă de o perioadă mai lungă de 3 luni; 

* alte categorii de persoane fără adăpost. 

(3) Condițiile de acces/admitere în „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Handicap” sunt următoarele: 

a) actele necesare dosarului de internare: 

- cerere de internare; 

- copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz; 

- copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz; 

- copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valibitate, PIS, PIRIS; 

- ultimul talon de pensie sau adeverință de venit; 

- adeverinţă de la medicul de familie cu diagnosticul complet și menţiunea că este sau nu în evidență cu 

boli psihice și nu este în contact cu boli infecto-contagioase; 

- analize medicale: RX pulmonar, test HIV, RBV, examen coproparazitologic, examen 

coprobacteriologic; 

- adeverinţă de la Direcţia Fiscală privitoare la veniturile solicitantului; 

- adeverinţă cu privire la suprafaţa de teren pe care o deţine sau că nu deţine teren agricol; 

- ancheta socială efectuată de serviciul social al localităţii de domiciliu a solicitantului prin care se solicită 

şi se justifică internarea în instituţie a persoanei în cauză; 

- acte referitoare la ultimul domiciliu: contract de închiriere, act de vânzare-cumpărare, contract de 

întreţinere, dovadă uzufruct viager, precum şi orice alte acte necesare pentru motivarea cererii; 

- dovadă de la primăria de domiciliu, prin care se arată că solicitantului nu i se pot acorda servicii de 

îngrijire la domiciliu sau în cadrul altor servicii comunitare; 

- referat medical de la medicul de familie cu schema de tratament; 

- referat de la medicul specialist; 

- bilete ieșire spital. 

b) admiterea beneficiarilor în centru se face prin decizie de internare emisă de Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova, în baza numărului de locuri disponibile; 

c) criteriile de eligibilitate: domiciliul stabil în județul Prahova și încadrarea beneficiarului într-o 

categorie de persoane cu handicap, dosarul complet (cu documentele prevazute la punctul ,,a”); 

d) serviciile sociale sunt furnizate în baza Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între 

centru/DGASPC Prahova şi beneficiarul de servicii sociale sau reprezentantul legal al acestuia. În funcție 

de condițiile contractuale, centrul încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea 

beneficiarului care participă la plata contribuției. Angajamentele de plată fac parte integrantă din 

contractul de furnizare servicii. Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este stabilit de 

centru/DGASPC Prahova, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii și Justiției Sociale.  

e) modalitatea de stabilire a contribuției de întreținere: se stabilește conform legislației în vigoare. 

(4) Condițiile de acces/admitere în Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru 

Persoanele fără Adăpost sunt urmatoarele: 

a) acte necesare dosarului de internare:  

- cererea de admitere în centru, semnată de beneficiar/reprezentantul familiei, în orginal;  

- cartea de identitate a beneficiarului (copie), precum și, dacă este cazul, cărțile de identitate ale 

membrilor familiei (copie); 

- în cazul în care persoana care solicită internarea nu are act de identitate, personalul centrului face 

verificări în vederea identificării ultimei adrese de domiciliu; 

- decizia de admitere (în original);  
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- contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original. 

b) admiterea beneficiarilor în centru se va face prin dispoziția directorului executiv al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și numai dacă se pot acorda serviciile minine 

necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor. 

c) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor: domiciliul în județul Prahova; beneficiarul trebuie să fie apt 

medical de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanentă. 

d) serviciile sociale sunt furnizate în baza Contractului de furnizare servicii, încheiat între directorul 

complexului şi beneficiarul (persoana singură sau reprezentantul familiei) în termen de maxim 7 zile de la 

înregistrarea în registrul de evidență privind admiterea beneficiarilor. Perioada de ședere este determinată, 

de până la 2 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale 

ale acestuia. Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire 

de până la 1 an prin act adițional. 

e) modul de stabilire a contribuției de beneficiarului se face conform legislației în vigoare. Costul 

mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către Consiliul Judeţean Prahova, după caz, înainte de 

adoptarea bugetelor proprii. 

(5) Condiţii de încetare a serviciilor furnizate de Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Handicap: 

a) Principalele situații în care centrul/furnizorul acestuia poate suspenda acordarea serviciilor 

pentru un beneficiar sunt: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o 

perioadă de maxim 15 zile; 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului 

scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale 

realizată de personal din cadrul centrului; 

- în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile; 

- în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

b) Principalele situații în care centrul/furnizorul acestuia poate înceta acordarea serviciilor pentru 

un beneficiar sunt: 

- la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, 

beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării 

serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, centrul va notifica 

serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

- la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure 

găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, 

centrul să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

- transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul 

instituției respective; 

- centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa 

împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul 

beneficiarului/beneficiarilor; 

- la expirarea termenului prevăzut în contract; 

- în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a 

unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al furnizorului centrului, managerul de 

caz sau un reprezentant al personalului centrului și 2 reprezentanți ai beneficiarilor; 

- în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea 

licenței de funcționare, altele); în aceste situații furnizorul va asigura, în condiții de siguranță, transferul 

beneficiarilor în servicii sociale similare; 

- în caz de deces al beneficiarului. 
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(6) Condiţii de încetare a serviciilor furnizate de Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială 

pentru Persoanele fără Adăpost: 

- în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voinţă; 

- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale; 

- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de 

recuperare/reabilitare funcţională  sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei 

de funcţionare a centrului etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă 

socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar 

(transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.); 

- în caz de deces al beneficiarului; 

- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia 

în centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul centrului; 

- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar. 

(7) Persoanele beneficiare de serviciile sociale furnizate în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

Puchenii Mari au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai centrului şi de a 

fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc; 

b) dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional; 

c) dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima 

liber opiniile; 

d) dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

e) dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii; 

f) dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale; 

g) dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

h) dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

i) dreptul de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce 

depăşesc taxele convenite pentru servicii; 

j) dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt 

personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii; 

k) dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

l) dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare; 

m) dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, 

conform legii; 

n) dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

o) dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare; 

p) dreptul de a practica cultul religios dorit; 

q) dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei 

lor; 

r) dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

s) dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru; 

t) dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

(8) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Handicap au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de 

tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
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d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

(9) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare 

Socială pentru Persoanele fără Adăpost au următoarele obligaţii: 

a) obligaţia de a achita contribuţia lunară de întreţinere (pentru beneficiarii cu venituri proprii), în funcţie 

de veniturile personale lunare, fără a se depăşi nivelul contribuţiei lunare de întreţinere aprobată pentru 

centrul rezidenţial, conform actelor normative şi administrative în vigoare; 

b) obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea 

planului de intervenţie; 

c) obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, 

economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 

d) obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de intervenţie; 

e) obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul 

acordării serviciilor sociale; 

f) obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele interne de funcţionare, 

procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale. 

(10) Beneficiarilor Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost 

Puchenii Mari le este interzis: 

a) să divulge informaţii, de care iau cunoștință, legate de ceilalţi beneficiari (nume, istoric etc.) 

persoanelor neautorizate; 

b) să introducă alcool sau substanțe interzise în Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a 

Persoanelor fără Adăpost Puchenii Mari; 

c) să tulbure liniştea, să producă conflicte cu alți beneficiari sau salariati, în Centru; 

d) să distrugă cu bună știință obiectele de mobilier sau alte bunuri din inventarul centrului; 

d) să lipsească nemotivat sau fară bilet de voie din Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială 

a Persoanelor fără Adăpost. 

(10.1) Orice incident va fi soluţionat în prezenţa asistentului social din centru sau a directorului  de centru 

și anunțat la DGASPC Prahova. Încălcarea oricărei interdicţii atrage dupa sine sistarea serviciilor 

acordate de “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost” Puchenii 

Mari. 

 

 

ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi 

de: 

- Reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;  

- Găzduire pe perioada nedeterminată; 

- Consiliere psihologică (beneficiarilor le vor fi asigurate condiții pentru menținerea echilibrului psiho-

afectiv și optimizare personală); 

- Abilitare și reabilitare (beneficiarilor le vor fi asigurate servicii personalizate de menținere sau 

dezvoltare a potențialului funcțional); 

- Îngrijire și asistență (beneficiarilor le va fi asigurată îngrijirea în baza evaluării nevoilor individuale); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive (beneficiarii vor primi 

sprijin pentru menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice (beneficiarii vor primi 

sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice); 
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- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare (beneficiarii vor 

primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate (beneficiarii vor 

primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire (beneficiarii 

vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți  

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 

(beneficiarii vor fi încurajați să realizeze acțiuni și sarcini casnice de fiecare zi într-o ambianță plăcută); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune (beneficiarii vor 

primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiuni și stabilire a relațiilor 

interpersonale); 

- Asistență și suport pentru luarea unei decizii (beneficiarilor li se va acorda asistență individuală pentru 

luarea de decizii conform voinței și preferințelor proprii); 

- Integrare și participare socială și civică (beneficiarii vor primi sprijin pentru implicarea activă în viața 

socială și civică a comunității); 

- Educație/pregătire pentru muncă; 

- Alimentație; 

- Asistență pentru sănătate; 

- Informare privind condițiile din centru; 

- Evaluare. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Punere la dispoziția publicului a materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile 

oferite; 

2. Facilitare a accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/ 

membrilor familiilor lor anterior admiterii beneficiarilor pentru a cunoaște condițiile de locuit și 

desfășurarea a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

3. Elaborare și utilizare a unui Ghid al Beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, 

după caz, reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/membrilor familiilor lor cu privire la 

facilitățile și serviciile oferite; 

4. Informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări privind 

demersurile de obținere; 

5. Sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc.; 

6. Informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive 

și tehnologii de acces; 

7. Informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței; 

8. Informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare și 

reabilitare, servicii balneo etc.; 

9. Informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, bilete; 

10. Informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privați, 

îndeosebi organizații neguvernamentale; 

11. Informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situații 

de viață asemănătoare, altele; 

12. Elaborare a planului individual de intervenție socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activități 

și servicii specifice nevoilor acestuia; 

13. Afișare a informațiilor necesare privind activitatea desfășurată zilnic (programul zilnic al personalului 

de conducere și al personalului de specialitate care funcționează în cabinetele de specialitate); 

14. Elaborare a Rapoartelor de activitate. 
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c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile 

vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise 

în Cartă; 

3. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali ai acestora 

asupra drepturilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor; 

4. Elaborarea Codului de Etică; 

5. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, cunoașterii și 

aplicării Codului de etică; 

6. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos, 

precum și asupra drepturilor fundamentale; 

7. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la tipurile de abuz, 

modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant; 

8. Desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație extracurriculară, terapii ocupaționale, care 

privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor sociale și a legislației, a valorilor promovate în comunitate, 

a drepturilor și obligațiilor în calitate de cetățeni, pregătire pentru viața independentă, facilitare aces la 

locuință și adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocațională și profesională, 

utilizare limbaj mimico-gestual și diverse dispozitive asistive etc.; 

9. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu privire la 

modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

10. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare și 

relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

11. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile primite; 

12. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care promovează 

imaginea pozitivă a beneficiarilor. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. Întocmirea, împreună cu DGASPC Prahova, a documentației și realizarea demersurilor pentru 

obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate, conform legislației 

în vigoare; 

4. Măsurarea gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul serviciului 

social; 

5. Elaborarea anuală a Raportului de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă descriere a 

activităților, gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele întâmpinate, proiecte 

finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv măsurile 

care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor/reprezentanților legali față de calitatea 

vieții în centru; 

6. Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

7. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, precum și alte foruri cu atribuții 

de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și funcționare; 

2. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, 

materiale şi umane; 
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3. întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului și a contului de încheiere al exercițiului bugetar; 

4. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, dotări, 

aparatură; 

5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări a 

activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă module de 

instruire privind: egalitatea de șanse, prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare. 

violență și abuz, respect pentru diversitate, respect pentru autonomia individuală și independența 

persoanelor cu dizabilități. 

(2) Principalele funcţii ale Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane 

fără Adăpost din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioada determinată și alimentație; 

3. asistență medicală și îngrijire personală; 

4. consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate; 

5. educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului 

de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă 

independentă, educaţie civică, educaţie sexuală; 

6. consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, 

facilitarea accesului la un loc de muncă; 

7. facilitarea accesului la servicii medicale; 

8. suport pentru procurarea actelor de identitate, dacă este cazul; 

9. alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

2. elaborarea și utilizarea unui Ghid al Beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, 

după caz, a reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/ membrilor familiilor lor, cu privire la 

facilitățile și serviciile oferite; 

3. informare şi consiliere privind drepturile sociale, promovarea inserţiei/reinserţiei familiale, reluarea 

contactelor sociale; 

4. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitățile/serviciile derulate, precum 

și cu privire la activitatea curentă a centrului; 

5. elaborarea și mediatizarea raportului anual de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile 

vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. elaborarea și aplicarea Cartei drepturilor și obligațiilor beneficiarilor; 

2. informarea beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali ai acestora asupra drepturilor și 

obligațiilor înscrise în Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor; 

3. instruirea personalului angajat asupra obligativității respectării și cunoașterii drepturilor beneficiarilor 

înscrise în Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor; 

4. elaborarea și aplicarea Codului de Etică; 

5. instruirea personalului angajat asupra obligativității respectării, cunoașterii și aplicării Codului de etică; 
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6. instruirea personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în 

funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

7. protejarea beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării și tratamentului degradant sau 

inuman prin luarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, 

neglijent, degradant asupra beneficiarilor; 

8. încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile primite; 

9. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu privire la 

modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

10. desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care promovează 

imaginea pozitivă a beneficiarilor. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. întocmirea, împreună cu DGASPC Prahova, a documentației și realizarea demersurilor pentru obținerea 

licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, conform legislației în 

vigoare; 

2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

4. măsurarea gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul serviciului 

social; 

5. elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

6. încurajarea beneficiarilor și a personalului în elaborarea Planului propriu de dezvoltare care are în 

vedere îmbunătățirea activității și creșterea calității vieții beneficiarilor; 

7. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială, precum și alte foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, 

materiale şi umane; 

2. organizarea şi conducerea contabilităţii financiare a centrului; 

3. elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în concordanţă cu scopul centrului; 

4. gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul centrului; 

5. asigurarea unei structuri de personal care să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu 

scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilor centrului; 

6. elaborarea şi aplicarea unui plan de instruire şi formare/pregătire profesională pentru salariaţii 

centrului; 

7. iniţierea, aplicarea şi dezvoltarea de către conducerea centrului a unor controale privind supravegherea 

activităţilor desfăşurate în centru. 

 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari funcționează cu un număr de 46 posturi, total 

personal, conform prevederilor Hotărârii Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Prahova nr. 8/21.11.2017 și 

a Hotărârii Consiliului Județean Prahova, având în structura sa două centre: 

a) Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap 
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b) Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost 

(2) Structura de personal pe complex și tipuri de specialități este următoarea: 

a) personal de conducere: director  centru, contabil sef și coordonator personal de specialitate: 3 posturi; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 28 posturi; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 15 posturi; 

d) voluntari, cu respectarea legislației în domeniul voluntariatului. 

(3) Personalul de specialitate de îngrijire și asistență reprezintă minim 60% din numărul total de 

posturi al complexului. Pentru serviciile acordate în centrele din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari, se respectă tipurile de personal de specialitate conform prevederilor 

Standardelor minime de calitate corepunzătoare.  

(4) Raportul angajat/beneficiar, cel prevăzut de H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, 

asigură prestarea serviciilor în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari și se realizează 

în funcție de nevoile beneficiarilor, cu respectarea standardelor minime de calitate. 

 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Conducerea Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari este asigurată de: 

a) director (111207) 

b) contabil șef (121120) 

c) coordonator personal de specialitate (111220) 

în condiţiile prezentului regulament de organizare şi funcţionare. 

 

(2) Atribuții specifice a personalului de conducere: 

 

a)  Atribuții director (COD COR 111207): 

- Asigură conducerea executivă a complexului și răspunde de buna lui funcționare; 

- Reprezintă complexul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice, din 

țară și străinătate, precum și în justiție; 

- Exercită atribuțiile ce revin complexului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

- Exercită funcția de ordonator terțiar de credite; 

- În exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul emite dispoziții; 

- Elaborează/revizuiește și aprobă metodologia de organizare și funcționare, manualul de proceduri, 

ghidul beneficiarului, regulamentul intern sau după caz, normele interne de funcționare, proceduri de 

lucru etc.; 

- Elaborează și propune structura organizatorică a complexului, numărul de personal și statul de funcții, 

pentru avizare consiliului consultativ al complexului și colegiul director al DGASPC; 

- Elaborează/revizuiește și aprobă fișele de post ale personalului; 

- Elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare; 

- Evaluează anual personalul din subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de evaluare; 

- Aprobă premierea personalului din complex stabilind cuantumul primelor; 

- Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului intern și a 

procedurilor; 

- Aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă; 

- Desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

- Administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- Asigură promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile personanelor adulte; 

- Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 
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- Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități; 

- Elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, în 

termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți; 

- Elaborează rapoartele generale privind activitatea complexului, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă DGASPC Prahova; 

- Realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

- Elaborează și implementează proiecte care au că scop îmbunătățirea activității de asistență socială în 

instituție; 

- Urmărește accesul beneficiarilor la seviciile de sănătate, educație, de petrecere a timpului liber și a altor 

servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

- Se subordonează directorului executiv adjunct și directorul executiv al DGASPC Prahova; 

- Respectă codul deontologic profesional; 

- Îndeplinește atribuțiile prevăzute în ROF-ul instituției aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege; 

- Menține comunicarea și colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu serviciul public 

de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale și 

centrale, în folosul beneficiarilor; 

- Elaborează proceduri operaționale prevăzute de Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități 

Anexa 1; 

- Elaborează proceduri operaționale prevăzute de Ordinul nr. 29/2019 Anexa 4; 

- Elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- Încheie contractual de furnizare servicii cu beneficiarul sau reprezentantul legal; 

- Încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din parte beneficiarului care participă la plata 

contribuției; 

- Asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 

- Explică beneficiarului sau reprezentantului legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, 

respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, iar 

beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoștință; 

- Suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, pct. 

5 din Ordinul nr. 82/16.01.2019; 

- Încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, pct. 

6 din Ordinul nr. 82/16.01.2019; 

- Suspendă/încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul I, 

standard 3, pct. 1 din Ordinul nr. 29/2019 anexa 4; 

- Elaborează și aplică Codul de etică; 

- Înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, toate 

situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi 

acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor 

abilitate; 

- Arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună cu 

soluţiile de rezolvare; 

- Înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante, 

toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează pentru rezolvare, cu 

sprijinul beneficiarului, al centrului rezidential şi/sau al organelor abilitate; 

- Arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradare 

împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- Arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare; 
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- Asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, 

a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul 

total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la 

sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri ale 

evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- Elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului Comisiei de 

Monitorizare; 

- Întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- Întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire la 

etapele SCIM; 

- Analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- Elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- Stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- Elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

- Transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de Monitorizare. 

 

b) Atribuții coordonator personal de specialitate (COD COR 111220): 

- Coordonatorul personalului de specialitate, fiind conducătorul compartimentelor evaluare-socializare, 

asistență medicală și recuperare poartă răspunderea pentru activitatea desfășurată de către personalul de 

specialitate, care face parte din aceste compartimente; 

- Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru activitatea personalului din subordinea sa directă; 

- Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din subordine și propune directorului 

complexului măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea activității centrului; 

- Asigură cunoașterea și aplicarea prevederilor legale în vigoare; 

- Asigură buna organizare și desfășurare a activității de evaluare-socializare, îngrijire și recuperare a 

beneficiarilor serviciilor centrului; 

- Elaborează/revizuiește procedurile de lucru corespunzătoare activității compartimentului de specialitate 

pe care îl coordonează; 

- Propune directorului centrului îmbunătățirea normelor interne de funcționare în ceea ce privește 

activitatea personalului din subordinea sa directă; 

- Face parte din echipa care întocmește meniul săptămânal; 

- Efectuează anual evaluarea performanțelor profesionale pentru angajații din subordinea sa directă; 

- Cunoaște și respectă R.I., R.O.F. și codul deontologic profesional; aplică și respectă procedurile de 

lucru; duce la îndeplinire orice notă internă, notă de serviciu sau sarcină cuprinsă în procedurile de lucru; 

- Are obligația să aibă un comportament decent, echidistant și onest față de toți angajații centrului; 

- Respectă programul de lucru și îl folosește integral pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- Cunoaște și urmărește respectarea R.I. și R.O.F. de către personalul din subordine; 

- Face controale periodice pentru a verifica dacă folosirea resurselor centrului (mijloace fixe, obiecte de 

inventar, echipament, cazarmament, hrană etc.) se  face corespunzător, încheind în acest sens procese 

verbale de constatare; 

- Asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea și 

obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a personalului și 

beneficiarilor serviciilor sociale; 
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- Susține ședințe de informare periodică cu personalul din subordine și întocmește rapoarte de informare a 

acestora; 

- Face propuneri pentru formarea profesională a personalului din subordine; 

- Elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității centrului. 

c)  Atribuții contabil-șef (COD COR 121120): 

- Întocmește bugetul de venituri și cheltuieli bugetare pe baza unei fundamentări bine realizate, urmărind 

încadrarea în creditele aprobate, la termenele și condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. 

- Urmărește executarea integrală a bugetului în scopul unei judicioase utilizări a creditelor alocate și 

informează conducerea pentru luarea de măsuri operative în scopul realizării sarcinilor. 

- Organizează și conduce contabilitatea complexului; asigură controlul operațiunilor patrimoniale și al 

procedeelor de prelucrare utilizate, asigură exactitatea datelor contabile furnizate, înregistrarea 

cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația 

patrimonială și rezultatele obținute pentru necesitățile centrului, cât și în relațiile cu DGASPC Prahova. 

- Organizează evidența operativă și contabilă a centrului, asigurând oglindirea exactă a valorilor 

materiale, a cheltuielilor, a veniturilor și mișcărilor patrimoniale; organizează gestionarea bunurilor 

materiale din instituție, încasarea contribuțiilor datorate de beneficiarii centrului sau aparținătorii legali ai 

acestora, cu asumarea responsabilității. 

- Asigură resursele financiare necesare funcționarii în bune condiții a instituției. 

- Primește și execută formele de poprire și sprijină realizarea titlurilor executorii contractelor încheiate de 

salariați și efectuează reținerile respective în statele de salarii. 

- Întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturile bancare, pentru 

urmărirea debitelor de orice fel și pentru achitarea creditelor. 

- Organizează evidența contractelor de achiziții publice încheiate de unitate și urmărește executarea lor. 

- Organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, urmărește și controlează periodic personalul 

unității care gestionează bunuri. 

- Urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind retribuirea personalului 

complexului. 

- Întocmește documentele contabile privind plata retribuțiilor. 

- Clasează și păstrează toate actele contabile, fișele, balanțele de venificare. 

- Urmărește respectarea baremurilor privind echipamentul, cazarmamentul la care au dreptul beneficiarii 

și verifică periodic regimul scadențelor. 

- Verifică propunerile de reformă prezentate de administrator, aprobă casarea bunurilor aflate în 

administrarea operativă a unității pe care le supune spre aprobare directorului și ordonatorului principal 

de credite. 

- Examinează și face propuneri în legătură cu cheltuirea rațională a alocației de hrană, verifică periodic 

evidența meselor servite la cantină. 

- Se îngrijește de păstrarea documentelor privind legislația care reglementează activitatea contabilă și cea 

a unităților de asistență socială. 

- Îndeplinește orice alte sarcini date prin acte normative cu caracter financiar contabil. 

- Organizează evidența angajamentelor bugetare și legale conform O.M.F. 1792/2002. 

- Întocmește împreună cu lucrătorul achiziții publice planul anual de achiziții publice. 

- Răspunde de întocmirea planului anual de achiziții publice. 

- Verifică bonurile de consum pentru materiale de curățenie, medicamente, materiale sanitare, materiale 

întreținere, furnituri birou, materiale dezinfectante, obiecte de inventar, alte materiale. 

- Verifică bonurile de transfer materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe către alte centre/complexuri 

sau sediu. 

- Verifică toate centralizatoarele lunare întocmite de gestionari, balanțele analitice de verificare, situațiile 

stocurilor lunare. 

- Întocmește balanțele sintetice de verificare și contul de execuție. 

- Verifică refereratele de achiziție întocmite de administrator, magaziner, asistent medical. 

- Verifică condicile de prescripție medicamente. 
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- Aprobă și verifică referatele de eliberare din magazie. 

- Răspunde de întocmirea următoarelor documente financiar contabile: registru jurnal, registru inventar, 

registru Cartea Mare, fișe bugetare, fișe valori materiale, fișe furnizori, fișe cont analitice și sintetice, 

balanțe de verificare analitice și sintetice, note contabile, centralizatoare lunare, documente primare 

justificative, state de salarii, registrul mijloacelor fixe, fișe obiecte de inventar în folosință, state de 

funcții, pontaje lunare, ordine de plată sau alte documente financiar-contabile, conform legislației în 

vigoare. 

- Răspunde de organizarea gestiunilor centrului pe grupe de cont și surse de finanțare. Conduce 

contabilitatea de gestiune a centrului. 

- Verifică periodic stocurile din magaziile unității, a bunurilor aflate pe teren (în folosință). 

- Verifică permanent activitatea desfășurată de magaziner, administrator. 

- Preia atribuțiile directorului în lipsa acestuia, în limita competenței. 

- Elaborează procedurile de lucru pentru compartimentul financiar-contabil al complexului. 

- Verifică periodic condica de prezență a centrului, graficele și pontajele lunare. 

- Verifică toate declarațiile lunare întocmite. 

- Propune permanent soluții privind eficientizarea utilizării fondurilor centrului cu asumarea răspunderii. 

- Semnează toate documentele (situații, note, referate, fundamentări, adeverințe etc.) ce părăsesc 

instituția. 

- Semnează toate documentele care stau la baza eliberării materialelor și bunurilor din magaziile 

instituției. 

- Răspunde de constituirea garanțiilor gestionarilor centrului, întocmind toate documentele legate de 

aceasta. 

- Verifică comenzile transmise către furnizori. 

- Ține legătura permanent cu personalul Direcției Economice a DGASPC Prahova. 

- Răspunde în fața organelor de control și a conducerii unității. 

- Aduce prompt la cunoștință conducerii orice nereguli, abateri, neajunsuri care pot aduce prejudicii 

activității centrului sau beneficiarilor. 

- Întreține în relațiile cu ceilalți angajați o relație colegială, de întrajutorare, fiind interzisă bârfa, 

calomnia, intriga, aducerea de prejudicii vieții personale a celorlalți angajați sau imaginii instituției. 

- Îndeplinește și alte atribuții la solicitarea directorului, în limita competenței. 

- Se perfecționează permanent pe profile necesare în desfășurarea atribuțiilor de serviciu, conform 

legislației în vigoare; participă la programele de instruire și formare profesională din cadrul instituției. 

- Nu părăsește instituția fără acordul scris al conducerii. Nu execută lucrări de interes personal în timpul 

orelor de program. 

- Aduce în scris la cunoștință directorului cazurile în care salariații cu care lucrează dau dovadă de 

incapacitate, incorectitudine sau neglijență în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

- Răspunde de toate documentele financiar-contabile pe care le întocmește, semnează. Respectă circuitul 

documentelor financiar-contabile și procedura de lucru din cadrul centrului, pe care o semnează de luare 

la cunoștință. 

- Întocmește toate documentele financiar-contabile și alte lucrări solicitate de DGASPC Prahova, în 

condițiile și la termenele stabilite de aceasta. 

- Solicită donații, sponsorizări la persoane fizice sau juridice, în funcție de necesitățile complexului. 

- Organizează, instruiește și verifică activitatea personalului din subordine. Semnează contractele de 

sponsorizare ale centrului. 

- Își însușește și respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului 

Intern ale unității și codul deontologic specific funcției pe care o îndeplinește. 

- Cooperează în permanenţă cu ceilalţi membri ai personalului, oferind asistență ori de câte ori este 

solicitat. 

- Are obligația de a păstra secretul de serviciu și profesional și a confidențialității datelor deținute. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
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(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 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale a respectării standardelor minime de calitate 

conform cerințelor acreditării și licentierii serviciilor oferite beneficiarilor în cadrul Complexului de 

Servicii Puchenii Mari; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea 

centrului. 

(2) Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentanţi ai furnizorului de servicii sociale şi 

reprezentant/reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod 

democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact 

direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare 

etc.); 

b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil, cu privire la încetarea serviciilor acordate unei persoane 

beneficiare în situaţia în care acesta nu a respectat clauzele contractuale sau are un comportament 

inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi 

beneficiari sau personalul centrului. 

 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personalul de specialitate şi auxiliar 

 

(1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personalul de specialitate şi auxiliar din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari: 

- Psiholog (263411); 

- Asistent  social (263501); 

- Asistent medical generalist (325901); 

- Infirmiere/infirmieri (532103); 

- Kinetoterapeut (226405); 

- Instructor-educator pentru activități de resocializare (263508). 

 

(2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate: 

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

- colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.; 

- monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

- sesizează conducerii situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a 

prevederilor prezentului regulament etc.; 
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- întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

(3) Atributii specifice pe fiecare post a personalului de specialitate: 

 

 

 

a) Atribuții psiholog (COD COR 263411): 

- Cunoaşte şi respectă cu stricteţe legislaţia specifică funcţiei deţinute şi legislaţia persoanelor cu 

handicap, asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului; 

- Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează PP, participă la întocmirea planului 

de recuperare individualizat (care cuprinde în mod necesar activităţi de menținerea echilibrului psiho-

afectiv și optimizare personal, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare, menținerea/ 

dezvoltarea aptitudinilor cognitive), fixează împreună cu ceilalţi specialişti ai echipei, obiective pe termen 

scurt, mediu şi lung, precum şi activitățile și serviciile precizate în programul individual de reabilitare și 

integrare socială; Realizează reevaluarea beneficiarului dupa o perioadă de maxim 6 luni, precum şi 

atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale 

statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului; 

- Efectuează psihodiagnoza persoanelor admise în unitatea de asistenţă socială de tip rezidenţial (sub 

aspect afectiv, cognitiv şi comportamental), evaluarea contextului existenţial în care se manifestă 

problemele psihologice (familial, socio-economic, cultural), stabilirea nevoilor şi tipurilor de intervenţie, 

din punct de vedere psihologic având ca obiectiv recuperarea şi reintegrare psihosocială a persoanei, 

evaluare cognitivă şi comportamentală, evaluare subiectiv emoţională, evaluarea  mecanismelor de 

coping/adaptare/defensive; 

- Activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive şi de comunicare; 

- Activităţi de menţinere/dezvoltare a propriei sănătăţi, optimizare şi dezvoltare personală, activităţi de 

menţinere a deprinderilor de autogospodărire; 

- Intervenţia în situaţii de criză şi asistenţa bolnavilor terminali; terapie suportivă pentru familiile 

beneficiarilor terminali/decedaţi; 

- Consiliere psihologică pentru dezvoltarea unui comportament adecvat situaţional, dezvoltarea atenţiei şi 

gândirii pozitive, adecvarea emoţiilor, prevenirea depresiei și retragerii sociale, pentru evitarea 

marginalizării şi excluziunii sociale; 

- Întocmeşte programe de consiliere şi terapie suportivă pentru autocunoaştere şi dezvoltare personală, 

terapie suportivă, alte intervenţii terapeutice specifice; 

- Organizează împreună cu asistentul social, instructorul de ergoterapie activităţi care necesită un minim 

efort fizic, mental şi intelectual. Organizează împreună cu echipa, în funcţie de sezon şi de restantul 

funcţional al fiecărui beneficiar, activităţi care se desfăşoară în aer liber. 

- Organizează împreună cu asistentul social, instructorii de ergoterapie proiecte de activitate care să 

încurajeze beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (la prepararea alimentelor, la întreţinerea 

plantelor etc.) 

- Respectă valorile şi principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justiţia socială, 

demnitatea şi unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relaţiilor umane şi dezvoltarea 

profesională permanentă, în vederea creşterii calităţii intervenţiei psihologice; 

- Asigură asistenţa pentru luarea unei decizii, în funcţie de recomandarea echipei de evaluare în PP; 

- Încurajează beneficiarii să se implice şi să întreprindă activităţi în comunitate, singuri sau însoţiţi de cel 

puţin un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din PP; 

- Încurajează beneficiarii şi reprezentanţii acestora să se exprime cu privire la nemulțumiri în legatură cu 

calitatea îngrijirii şi protecţiei în CR; 

- Încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violență şi abuz; 
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- Sesizează conducerii unităţii și organelor abilitate, după caz, orice caz observat de tortură și tratamente 

crude sau inumane sau degradante, comis de personal asupra beneficiarilor printr-un raport privind 

abuzul/neglijarea etc. 

 

b) Atribuții asistent social (COD COR 263501): 

- Verifică la admitere existenţa tuturor actelor necesare în dosarul personal al beneficiarului, ţine evidenţa 

dosarelor sociale ale beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare şi a procedurilor operaţionale. 

Înregistrează  în cartea de imobil datele de identificare ale tuturor beneficiarilor; 

- Păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de 

conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens; 

- Asigură managementul de caz pentru cazurile în care este desemnat manager de caz, face parte din 

echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează PP, fixează împreună cu ceilalţi specialişti ai 

echipei, obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi activități de informare și consiliere socială și 

serviciile precizate în programul individual de reabilitare și integrare socială; 

- Evaluează beneficiarul admis în centru, împreună cu ceilalţi membri ai echipei, din punct de vedere al 

stării generale, gradului de autonomie şi comunicare, al nevoilor specifice de abilitare/reabilitare, al 

nevoii de menţinere sau dezvoltare a deprinderilor de viață independentă şi integrare, de asistenţă şi 

îngrijire, al nevoilor educaţionale, culturale, al riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, 

alcool, tutun, altele), precum şi al intereselor vocaţionale şi abilităţilor lucrative; 

- După evaluare, întocmeşte fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, Planul Personalizat (PP) care 

cuprinde serviciile şi activităţile care vor fi acordate beneficiarului, pe baza evaluării, programarea 

(zilnică, săptămânală, lunară), timpul aferent intervenţiei exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, 

materialele şi/sau echipamentele necesare, modalităţile de intervenţie (individual/grup), data viitoarei 

revizuiri, concluzii, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea; 

- Desfăşoară activităţile de informare şi consiliere socială, conform planificării din PP; 

- Asigură asistenţa pentru luarea unei decizii, în funcţie de recomandarea echipei de evaluare, în PP; 

- Încurajează beneficiarii să se implice şi să întreprindă activităţi în comunitate, singuri sau însotiţi de cel 

putin un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din PP; 

- Încurajează beneficiarii şi reprezentanții acestora să se exprime cu privire la nemultumiri în legătură cu 

calitatea îngrijirii și protecţiei în CR; Cunoaște şi aplică procedura privind înregistrarea şi soluţionarea 

sesizărilor şi/sau a reclamaţiilor beneficiarilor; 

- Planifică şi organizează sesiuni de instruire a beneficiarilor privind Carta drepturilor; organizează 

sesiuni de informare privind drepturile civile, precum şi alte sesiuni de informare considerate utile şi le 

consemnează în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor; 

- Completează Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor lor 

legali; 

- Încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă  de neglijare, exploatare, violenţă, abuz, rele 

tratamente; 

- Aplică anual chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre activităţi/servicii/atitudini 

generale, semestrial sau ori de câte ori consideră că se impune consultarea beneficiarilor; 

- Întocmeşte toate documentele necesare eliberării cărţilor de identitate şi a vizelor de reşedinţă, în 

termenele prevăzute de lege şi însoţește beneficiarii la SPCLEP; 

- Se ocupă de corespondenţa cu Casa Națională de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate sau cu orice alte 

instituţii relevante pentru beneficiari, de asemenea se ocupă de corespondenţa cu familiile beneficiarilor, 

respectiv curatorii/reprezentanţii legali ai acestora în vederea plăţii contribuţiei de întreţinere; 

- Facilitează punerea la dispoziţia beneficiarilor de mijloace de comunicare cu membrii de familie şi 

prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei prin poştă) consemnând aceste 

activități; 

- Elaborează un program lunar de activităţi pentru dezvoltarea/menţinerea vieţii active, împreună cu 

psihologul, asistenţii medicali şi infirmieri în funcţie de recomandările din PP; 
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- Anunţă conducerea centrului, imediat, despre orice eveniment/accident/incident survenit în cadrul  

centrului în legatură cu beneficiarii; anunţă orice nouă internare a unui beneficiar; 

- Sesizează conducerii unităţii și organelor abilitate, după caz, orice caz observat de tortură şi tratamente 

crude sau inumane sau degradante comis de personal asupra beneficiarilor printr-un raport privind 

abuzul/neglijarea etc.; 

- Completează registrul special de evidenţă a  situaţiilor de risc, când beneficiarii manifestă tulburări de 

comportamet sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenţie de urgență, care 

afectează integritatea fizică şi psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni etc.) sau alte 

incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral etc.); 

- Notifică telefonic, în scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal/convenţional al beneficiarului cu 

privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. 

 

c) Atribuții asistent medical (COD COR 325901):  

- Urmăreşte evoluţia funcţiilor vitale ale beneficiarului (puls, tensiune arterială, temperatură, respiraţie, 

tranzit intestinal, diureză etc.) şi le notează în foile de observaţie ale beneficiarilor; 

- Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează planul personalizat, secţiunea 

asistenţă pentru sănătate, care cuprinde în mod necesar sprijin pentru îngrijirea sănătăţii, activităţi de 

menţinere/dezvoltare a abilităţilor de autoservire, îngrijire personală în vederea creşterii nivelului de 

autonomie personală; fixează împreună cu ceilalţi specialişti ai echipei, obiective pe termen scurt, mediu 

și lung în funcţie de nevoile identificate; 

- Desfășoară pentru beneficiari activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei 

sănătăţi ce vizează aspecte privind igiena personală şi a spaţiului de locuit, menţinerea unei diete 

echilibrate şi a unei activități fizice zilnice, exerciții pentru îmbunătăţirea complianţei la tratament ș.a.; 

- Gestionează medicamentele şi materialele sanitare, completează condicile destinate acestora,     

consemnând numele beneficiarilor, cantitatea eliberată, răspunde de păstrarea şi utilizarea acestora în 

condiţii optime; 

- Administrează tratamentul oral și parenteral beneficiarilor (injecții, perfuzii, conform recomandărilor 

medicilor menţionate în foile de observaţie), ia toate măsurile ce se impun pentru a avea certitudinea că 

beneficiarul a primit şi a luat corect tratamentul; 

- Acordă primul ajutor și gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap etc.), aplică 

medicaţia prescrisă de medicul de familie, medici specialişti, acordă sprijin pentru probleme specifice de 

tip cateterziare, tratarea escarelor ş.a. 

- Completează/actualizează fişa de monitorizare a stării de sănătate, încurajează/sprijină beneficiarul să 

acceseze servicii de sănătate în comunitate, inclusiv servicii stomatologice, oftalmologice, asigură 

consiliere pentru ca beneficiarul să înţeleagă starea sa de sănătate; 

- Urmăreşte în permanenţă starea generală, comportamentul, evoluţia relaţiilor interumane între 

beneficiari sau beneficiari - salariaţi  şi aduce la cunoștinţa șefului ierarhic/medicului observaţiile privind 

evoluţia sau modificările stării de sănătate a acestora.  Menţionează în raportul de tură evoluţiile 

nefavorabile sau toate modificările observate în comportamentul beneficiarilor (legate de evoluţia 

bolii/administrarea tratamentului) şi atitudinea terapeutică verbală/comportamentală  pe care au urmat-o; 

- Asistă medicul la consultarea şi diagnosticarea beneficiarilor şi la efectuarea tehnicilor medicale, 

explorărilor diagnostice, tratamente, vaccinări și, după caz, proceduri medicale şi ia măsuri de recuperare, 

administrare a medicamentelor, aplicarea regimului alimentar etc.; 

- Acordă, în lipsa medicului, ajutor de urgenţă, se îngrijește de transportul beneficiarilor la spital, 

urmăreşte şi raportează medicului asupra ajutorului acordat, precum şi evoluţia stării de sănătate a 

bolnavului la unitatea la care a fost internat; 

- Notează personal în raportul de tură activitatea medicală desfăşurată, observaţiile asupra  evoluţiei stării 

de sănătate a beneficiarilor, alte observaţii şi este direct răspunzător pentru însemnările făcute sau pentru 

ceea ce nu au consemnat şi trebuia să fie menţionat; 
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- Face parte din echipa care întocmește  meniul săptămânal, ţinând cont de indicaţia medicului şi pe cât 

posibil de preferinţele beneficiarilor, vârstă şi afecțiuni, şi caută să menţină la maximum valoarea 

nutritivă a alimentelor. 

 

d) Atribuții infirmier (COD COR 532103): 

- Acordă supraveghere/sprijin, pentru efectuarea toaletei zilnice (spălat şi șters, igiena propriului corp și a 

părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.) a beneficiarilor, cu 

respectarea normelor de igienă, a intimităţii şi demnităţii umane şi în conformitate cu obiectivele din 

Planul Personalizat; 

- Serveşte masa beneficiarilor (activ și pasiv) atunci când situaţia o impune, asigurându-le condiţiile 

igienico-sanitare conform normelor specifice de igienă, urmărind în permanenţă deprinderile de igienă şi 

autoalimentaţie ale beneficiarilor. Transportă alimentele de la blocul alimentar în saloane, atunci când 

este cazul, cu respectarea normelor igienico-sanitare, debarasează resturile alimentare în recipientul cu 

capac (bidon de plastic) pus la dispoziţie de firma de catering; 

- Efectuează, sub îndrumarea asistentului medical, mobilizări active sau pasive ale beneficiarilor, manevre 

destinate evitării formării leziunilor cutanate (escare). Aceste manevre se vor executa cu blândeţe, 

profesionalism şi competenţă în conformitate cu indicaţiile primite din partea medicului astfel încât să nu 

se creeze discomfort/agravarea stării generale a beneficiarului; 

- Efectuează şi răspunde de activitatea de întreţinere a curăţeniei şi de măsurile igienico-sanitare în 

spaţiile de cazare, în cele de servire a mesei, a culoarelor de acces, a grupurilor sanitare şi a spaţiilor de 

petrecere a timpului liber, utilizând în mod eficient, materialele igienico-sanitare, de curăţenie şi obiectele 

de inventar din dotarea unităţii, cu respectarea consumurilor normate; 

- Identifică forma de comunicare adecvată cu beneficiarul în funcţie de tipul de handicap; 

- Acționează cu onestitate şi responsabilitate în concordanţă cu misiunea profesiei şi standardele minime 

de calitate aplicabile; 

- Colaborează cu asistentul social, psihologul, asistentul medical şi alt personal dispus de conducerea 

unităţii în vederea desfăşurării activităţilor de menţinere/dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, 

autoîngrijire, autogospodărire, în conformitate cu obiectivele prevazute în PP; 

- Pregăteşte beneficiarii şi îi însoţeşte la administrarea tratamentului medical, la alte activităţi sau îi 

însoţeşte pe timpul transportului către spital sau alte unităţi sanitare atunci când este nevoie; 

- Respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor, Standardele minime de calitate în vigoare şi 

codul etic, specific funcţiei pe care o îndeplinește. 

 

e) Atribuții kinetoterapeut (COD COR 226405): 

- Aplică şi oferă metode variate pentru menţinerea deprinderilor fizice, motorii, pentru a menține 

abilităţile de motricitate fină (mişcarea şi dexteritatea muşchilor din mâini şi degete), de motricitate 

grosieră (mişcarea muşchilor mari din braţe şi picioare), abilităţilor oral motorii (mişcarea muşchilor din 

gură, buze, limbă, maxilar), abilităţile de autoîngrijire ș.a.; 

- Ca membru al echipei de abilitare reabilitare, stabileşte planul de tratament, obiectivele specifice, 

programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, 

prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al 

corpului; 

- Utilizează tehnici, exerciţii, masaj şi alte procedee conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate în 

Planul Personalizat; 

- Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat de pacient şi instruieşte aparţinătorii sau 

persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program; 

- Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament în funcţie 

de evoluţia pacientului; 

- Completează permanent în fişa de recuperare kinetică/fișa de monitorizare toate procedurile utilizate 

pentru a putea evalua rezultatele obținute; 
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- Completează planul personalizat al beneficiarului cu activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor 

de mobilitate în conformitate cu nevoile identificate şi în funcţie de gradul de dependență al 

beneficiarului; 

- Respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor, Standardele minime de calitate în vigoare şi 

codul etic, specific funcţiei pe care o îndeplinește; 

- Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

f) Instructor/educator pentru activități de resocializare (COD COR 263508): 

- Desfăşoară împreună cu beneficiarii jocuri de societate de grup, sărbătorirea zilelor de naștere, a unor 

sărbători religioase, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la 

promovarea întrajutorării şi comunicării; 

- Organizează în funcţie de propunerile, preferinţele și nevoile beneficiarilor activităţi diverse care pot 

cuprinde: 

* cunoaşterea mediului social, 

* stimularea/învăţarea unui comportament adecvat situaţiilor sociale, 

* implicarea în activităţi sportive, culturale, artistice, desfăşurate în comunitate, 

* acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber; 

- Descoperă şi cultivă aptitudinile beneficiarilor şi efectuează diverse lucrări practice, potrivit abilităților 

lucrative ale fiecăruia (croşetat, tricotat, confecţionarea unor obiecte decorative ș.a.) în scopul valorificării 

potenţialului creativ al beneficiarilor, a creşterii stimei de sine şi a sentimentului de utilitate socială; 

- Organizează concursuri pe diverse teme pentru a stimula sentimentul de valorizare, creşterea stimei de 

sine în rândul beneficiarilor; 

- Face parte din echipa de elaborare și aplicare a PP și desfăşoară conform obiectivelor specifice 

următoarele activităţi: 

* menţinere/dezvoltare a abilităţilor cognitive, 

* menţinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice, 

* menţinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare, 

* abilitare/reabilitare, 

* menţinere/dezvoltare a deprinderilor de interacţiune, 

* menţinere/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire şi autoîngrijire, 

- Evaluează progresul beneficiarilor în conformitate cu obiectivele propuse; 

- Îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în vigoare cu privire la protecţia socială şi legislaţia specifică activităţii 

proprii; 

- Acţionează în conformitate cu Standardele minime de calitate aplicabile, asumându-şi rolurile 

corespunzătoare. 

 

 

ARTICOLUL 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare complexului: aprovizionare, mentenanţă, 

achiziţii etc. Este format din: 

- Administrator (515104), 

- Inspector de specialitate (242203), 

- Magaziner (432102), 

- Muncitor calificat fochist (818207), 

- Muncitor calificat bucătărie (512001), 

- Casier (523003), 

- Îngrijitor (515301). 

 

 (2) Atribuțiile personalului de specialitate administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire: 
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a) Administrator (COD COR 515104): 
1. răspunde de asigurarea condiţiilor optime de cazare, hrană şi cazarmament necesare beneficiarilor 

unităţii şi ia măsuri de îmbunătăţire continuă a comfortului acestora; 

2. răspunde de asigurarea şi distribuirea materialelor de curăţenie şi igienico-sanitare corespunzătoare 

pentru fiecare activitate din unitate; 

3. răspunde de paza şi integritatea patrimoniului instituţiei; 

4. supraveghează starea clădirilor din punct de vedere al siguranţei construcţiilor aducând prompt la 

cunoştiinţa conducerii unităţii orice modificare apărută; 

5. organizează şi coordonează activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare la nivelul 

unităţii conform graficului anual; 

6. verifică facturile din punct de vedere al realităţii, legalităţii şi regularităţii încadrării în limitele 

angajamentului legal (acord, contract) şi le avizează prin aplicarea ştampilei „Bun de plată”; 

7. verifică starea obiectelor de inventar în folosinţă, a instalaţiilor şi utilajelor în exploatare din cadrul 

unităţii; 

8. coordonează activitatea magazinerului, muncitorului calificat bucătărie, îngrijitorului, muncitorilor 

calificați; 

9. verifică porţiile beneficiarilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ, aducând la cunoştiinţa 

conducerii unităţii orice problemă apărută; 

10. întocmeşte meniul săptămânal împreună cu asistentul medical şi muncitorul calificat bucătărie de 

serviciu pe baza cărţii de meniuri şi propunerilor, ţinând cont de preferinţele beneficiarilor şi regimul 

igieno-dietetic al acestora; 

11. respectă RI, ROF şi codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi unităţile publice; 

12. răspunde pentru consumul de alcool din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari  

(angajaţi, beneficiari) raportând imediat conducerii despre aceste fapte, sub sancţiunile disciplinare 

prevăzute de Codul Muncii; 

13. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

b) Inspector de specialitate (COD COR 242203): 
1. ţine corect şi la timp evidenţele contabile privind operaţiunile financiar-contabile de orice natură; 

2. respectă termenele de depunere a situaţiilor, deconturilor, extraselor; 

3. depunerea în termen a dărilor de seamă contabile şi statistice trimestriale şi lunare; 

4. urmăreşte, potrivit termenelor legale, debitele de orice natură provenite din relațiile contractuale, din 

lipsuri în gestiune, din avansuri; 

5. urmărește recuperarea pagubelor constatate, reţinerea debitelor de orice fel potrivit dispoziţiilor în 

vigoare; 

6. reţine sumele de orice fel, popriri potrivit dispoziţiilor în vigoare; 

7. păstrează în condiţii bune, în deplină siguranţă, actele justificative şi documentele contabile; 

8. încadrează cheltuielile în limita creditelor aprobate; 

9. verifică existenţa şi asigură prelucrarea documentelor justificative, gruparea sumelor pe conturi 

debitoare sau creditoare, înregistrarea datelor în evidenţa analitică (fişe de cont, fişe operații diverse); 

10. urmăreşte mişcarea elementelor de pasiv și activ din patrimoniul instituției; 

11. întocmeşte documentele de plată către furnizori și ține evidența decontărilor cu aceștia; 

12. întocmeşte şi ţine la zi registrele contabile specifice activităţii instituției; 

13. întocmeşte balanţa de verificare a conturilor analitice şi confruntă rulajele soldurilor în evidenţa 

analitică cu celelalte evidenţe analitice; 

14. foloseşte raţional şi economic mijloacele financiare şi materiale; 

15. inventariază la sfârşitul exerciţiului financiar-contabil sau ori de câte ori este necesar întreaga avere a 

unităţii, semnalând lipsurile; 

16. efectuează balanţele gestionare pe calculator cu respectarea termenelor de predare stabilite; 

17. întocmește dispoziţii de încasare/plată; 
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18. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 

19. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

c) Inspector specialitate resurse umane (COD COR 242203): 
1. întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de personal pentru toţi salariaţii unităţii; 

2. verifică valabilitatea, înregistrează şi transmite actele prezentate de angajaţi, în vederea înscrierii lor în 

registrul de evidenţă a salariaţilor (REVISAL), precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul derulării 

contractului individual de muncă; 

3. asigură întocmirea contractelor individuale de muncă, precum şi arhivarea acestora; 

4. întocmeşte graficele lunare pentru angajaţi, statele de funcţii şi statele de salarii; 

5. participă la activităţile de evaluare şi testare a performanţelor profesionale ale salariaţilor; 

6. întocmeşte planificarea anuală a concediilor de odihnă ale salariaţilor; 

7. ţine evidența concediiilor de odihnă/concediiilor medicale/a tranșelor de vechime;  

8. ţine evidenţa registrului de evidenţa a sancţiunilor; 

9. verifică cererile de concedii ale salariaților; 

10. întocmeşte toate documentele justificative care stau la baza salariilor: mod de calcul concedii 

medicale, premieri, pontaje etc.; 

11. întocmeşte şi transmite lunar, la termenele stabilite, declaraţiile privind contribuţiile salariaţilor şi 

unităţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul 

asigurărilor de șomaj, bugetul de stat; 

12. asigură completarea şi transmiterea formalităţilor necesare către bancă pentru întocmirea cardurilor de 

salarii; 

13. asigură în condiţiile legii întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor de recrutare, a 

concursurilor, a examenelor privind avansarea în trepte de salarizare superioară, promovarea în 

grade/funcţii superioare a salariaţilor; 

14. întocmeşte şi eliberează actele necesare dosarului de pensionare, a dosarului pentru obţinerea 

indemnizaţiei de şomaj şi a celei de maternitate, conform legislaţiei în vigoare; 

15. întocmeşte şi aduce la cunoştinţa celor vizaţi documentaţia necesară unei cercetări disciplinare, 

desfăşoară activităţi de secretariat (ţine evidenţa documentelor intrate şi ieşite din centru, secretar în 

diverse comisii, verifică zilnic email-ul instituţiei etc.); 

16. răspunde de transmiterea la timp şi cu regularitate a tuturor contribuţiilor şi impozitelor aferente 

salariilor, către Administraţia financiară, Casa de Pensii etc.; 

17. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 

18. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

d) Magaziner (COD COR 432102): 

1. efectuează recepţia, depozitarea şi păstrarea în bune condiţii şi siguranţă a materialelor, 

echipamentului, cazarmamentului, mărfurilor şi a altor bunuri care intră în patrimoniul Complexului de 

Servicii Comunitare Puchenii Mari; 

2. eliberează în baza referatului de necesitate şi a bonurilor de consum/transfer semnate şi aprobate de 

către directorul CSC Puchenii Mari, bunuri materiale şi accesorii pentru bucătărie, cabinet medical, 

îngrijitori/infirmieri, fochişti, asistenţi sociali sau inspectori de specialitate, după caz, întocmind 

documentele de gestiune corespunzătoare; 

3. întocmește, în termen de 24 de ore, NIR-ul şi fişele de magazie pentru fiecare sortiment sau produs 

primit în gestiune; 

4. întocmeşte documentele de transfer ale bunurilor aflate în gestiune; 

5. respectă legea gestionarilor nr. 22/1969, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. urmăreşte şi răspunde de primirea, recepţionarea şi eliberarea în/din magazie a produselor şi mărfurilor 

achiziţionate, acestea având certificate de calitate în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

7. respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor, Standardele minime de calitate în vigoare 

şi codul etic, specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 
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8. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

e) Muncitor calificat fochist (COD COR 818207): 
1. răspunde de întocmirea necesarului de materiale de întreţinere şi reparaţii; 

2. foloseşte în mod rațional materialele primite; 

3. întreţine şi repară mobilierul din unitate, obiecte de uz casnic; 

4. raportează orice defecţiune apărută la instalaţiile din dotarea unităţii; 

5. execută operativ lucrările de întreţinere şi reparaţii ce i-au fost repartizate; 

6. verifică, întreţine şi remediază în caz de defecţiune următoarele instalaţii: 

- duşurile în băi; 

- toate robinetele; 

- centralele termice; 

- instalaţia de apă şi canalizare. 

7. respectă normele de igienă în toate activităţile desfăşurate, precum şi efectuarea controlului medical 

periodic conform reglementărilor; 

8. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte. 

9. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

f) Muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001): 
1. recepționează şi verifică hrana din punct de vedere calitativ şi cantitativ, respectiv porţiile livrate de 

prestatorul serviciilor de catering, în baza documentelor legale (Aviz de însoțire a mărfii) pe care le 

semnează de primire, cu asumarea responsabilităţii; 

2. porţionează, conform datelor din meniul zilnic, şi servește, respectiv distribuie hrana/porţiile către 

beneficiarii unităţii; 

3. recoltează zilnic o probă martor din fiecare fel de hrană care se va administra beneficiarilor unităţii 

(mâncare gătită sau hrană rece). Proba martor va fi depozitată în frigiderul de probe alimentare aflat în 

blocul alimentar al unităţii, unde va fi păstrată timp de 48 ore, în recipiente curate, etichetate şi acoperite, 

conform normelor Autorităţii de Sănătate Publică şi Autorităţii Sanitar Veterinare; 

4. serveşte hrana beneficiarilor unităţii în baza listei de prezenţă şi a mişcării zilnice a acestora, aprobate 

şi vizate de către conducerea unităţii; 

5. răspunde de igienizarea, întreţinerea şi păstrarea veselei, mobilierului, vaselor, aparaturii, utilajelor şi 

instalaţiilor din dotarea blocului alimentar al unităţii; 

6. răspunde de menţinerea standardelor de igienă şi calitate în servirea hranei către beneficiarii unităţii; 

7. anunţă conducerea unităţii la apariţia primelor semne ale unei boli ce ar putea prezenta pericol de 

contaminare pentru beneficiarii şi salariaţii instituţiei (tulburări digestive acute, infecţii, erupţii cutanate, 

gripă); 

8. cântăreşte şi serveşte porţiile beneficiarilor la gramajele stabilite prin Meniul săptămânal, Registrul de 

meniuri sau Reţetarul unităţii; 

9. îşi însuşeşte şi respectă prevederile ROF şi RI ale unităţii şi codul deontologic specific funcţiei pe care 

o îndeplineşte; 

10. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

g) Casier (COD COR 523003):  

1. răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei primare privind activităţile de încasare şi plăţi prin 

caserie; 

2. întocmeşte corect şi la zi chitanţele pentru sumele încasate; 

3. încasează sumele de bani, prin numărare faptică, în prezența persoanelor care plătesc; 

3. întocmeşte zilnic Registrul de casă fără corecturi, ştersături sau tăieri, iar dacă se fac totuşi, din 

greşeală, suma trecută greşit se barează cu o linie şi se semnează de către casierul care a efectuat 

corectura; 
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4. predă la contabilitate primul exemplar din Registrul de casă pentru operarea încasărilor în programul de 

contabilitate, împreună cu documentele de casă; 

5. răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi, în contul unităţii; 

6. respectă plafonul de casă, conform legislaţiei în vigoare; 

7. răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite; 

8. eliberează numerar din caserie numai pe baza unei Dispoziţii de plată semnată de director şi contabil 

şef; 

9. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplinește; 

10. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

 

 

h) Îngrijitor (COD COR 515301): 
1. efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a 

coridoarelor, grupurilor sanitare şi a altor spaţii comune; 

2. efectuează curăţenia şi dezinfecţia zilnică a tuturor spațiilor accesate de beneficiari. Asigură curăţenia, 

dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate (găleți, mopuri etc.); 

3. aplică sub supravegherea asistentului medical programul de curăţenie şi dezinfecţie a tuturor spaţiilor, 

materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare; 

4. respectă circuitele funcţionale la manevrarea rufelor curate/murdare conform normelor sanitare în 

vigoare privind preluarea şi depozitarea rufelor murdare, depozitarea şi predarea rufelor curate; 

5. asigură predarea către beneficiari a echipamentului personal venit de la spălătorie, triază echipamentul 

şi îl separă pe cel deteriorat; 

6. identifică prin monogramare hainele fiecărui beneficiar şi le distribuie conform monogramei; 

7. răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie şi a bunurilor pe care le are în grijă; 

8. respectă regulile de igienă personală (spălarea mâinilor, portul echipamentului de protecţie etc.) 

conform cu normele legale în vigoare; 

9. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 

10. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

 

ARTICOLUL 13 

Finanţarea Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari 

 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, complexul 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 Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

f) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA    Anexa nr. 3.9.1 

    La Hotărârea nr. .......... 

    Din ............................... 

            

                       

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PUCHENII MARI 

 

 

 

ARTICOLUL 1 

Dispoziții generale. Definiţie 

 

(1) „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap” din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare Puchenii Mari, este instituție de asistență socială de interes public, cu 

personalitate juridică, înființat în subordinea Consiliului Județean Prahova, aflat în structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, având sediul în comuna Puchenii Mari, sat 

Miroslăvești nr. 90, județul Prahova. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de 

Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia cu respectarea standardelor specifice minime obligatorii de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite. 

(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, 

vizitatori. 

 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap”, cod 

serviciu social 8790 CR-D-I, parte componentă a Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, 

este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deține 

Licența de funcționare seria LF nr. 0005308, cu sediul în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești nr. 90, 

județul Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 

 

(1) Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap”, 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, este de a asigura persoanelor adulte cu 

dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 

valabilitate și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţa medicală, îngrijire, 

recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupațională, socializare, petrecere a timpului liber, 
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asistență paleativă, în vederea aplicării politicilor și strategiilor de asistență specială a persoanelor cu 

dizabilități, pentru asigurarea șanselor recuperării și/sau integrării acestora în familie ori în comunitate și 

de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea acestora. 

 

 

ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari funcționează cu respectarea prevederilor: 

- cadrului de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standardul minim aplicabil este Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități - Anexa nr. 1 

Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru de 

abilitare și reabilitate pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru pentru viață independentă pentru 

persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități. 

(3) Serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari care: 

- este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 155/27.11. 2007, 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 158/18.12.2008 are personalitate juridică, 

- iar prin Hotărârea  Consiliului Județean nr. 121/28.09.2018 s-a aprobat înființarea, prin reorganizare, a 

Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Puchenii Mari, 

este o instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, cu o capacitate de 41 de locuri, cu sediul în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești 

nr. 90, județul Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari se organizează și funcționează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum şi a principiilor 

specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 

internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, 

precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de 

acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
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d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social prin încadrarea în unitate a unui personal 

mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, 

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu, cu respectarea 

prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, 

republicată. 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, 

părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipa multidisciplinară; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un 

moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Handicap, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari sunt Beneficiarii sunt persoane 

adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 

valabilitate. 

(2) Condițiile de acces/admitere în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari sunt următoarele: 

a) actele necesare dosarului de internare: 

- cerere de internare; 

- copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz; 

- copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz; 

- copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valibitate, PIS, PIRIS; 

- ultimul talon de pensie sau adeverință de venit; 

- adeverinţă de la medicul de familie cu diagnosticul complet și menţiunea că este sau nu în evidență cu 

boli psihice și nu este în contact cu boli infecto-contagioase; 

- analize medicale: RX pulmonar, test HIV, RBV, examen coproparazitologic, examen 

coprobacteriologic; 

- adeverinţă de la Direcţia Fiscală privitoare la veniturile solicitantului; 

- adeverinţă cu privire la suprafaţa de teren pe care o deţine sau că nu deţine teren agricol; 

- ancheta socială efectuată de serviciul social al localităţii de domiciliu a solicitantului prin care se solicită 

şi se justifică internarea în instituţie a persoanei în cauză; 

- acte referitoare la ultimul domiciliu: contract de închiriere, act de vânzare-cumpărare, contract de 

întreţinere, dovadă uzufruct viager, precum şi orice alte acte necesare pentru motivarea cererii; 
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- dovadă de la primăria de domiciliu, prin care se arată că solicitantului nu i se pot acorda servicii de 

îngrijire la domiciliu sau în cadrul altor servicii comunitare; 

- referat medical de la medicul de familie cu schema de tratament; 

- referat de la medicul specialist; 

- bilete ieșire spital. 

b) admiterea beneficiarilor în centru se face prin decizie de internare emisă de Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova, în baza numărului de locuri disponibile; 

c) criteriile de eligibilitate: domiciliul stabil în județul Prahova și încadrarea beneficiarului într-o 

categorie de persoane cu handicap, dosarul complet (cu documentele prevazute la punctul ,,a”); 

d) serviciile sociale sunt furnizate în baza Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între 

centru/DGASPC Prahova şi beneficiarul de servicii sociale sau reprezentantul legal al acestuia. În funcție 

de condițiile contractuale, centrul încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea 

beneficiarului care participă la plata contribuției. Angajamentele de plată fac parte integrantă din 

contractul de furnizare servicii. Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este stabilit de 

centru/DGASPC Prahova, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii și Justiției Sociale.  

e) modalitatea de stabilire a contribuției de întreținere: se stabilește conform legislației în vigoare. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor furnizate de Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari: 

a) Principalele situații în care centrul/furnizorul acestuia poate suspenda acordarea serviciilor 

pentru un beneficiar sunt: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o 

perioadă de maxim 15 zile; 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului 

scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale 

realizată de personal din cadrul centrului; 

- în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile; 

- în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

b) Principalele situații în care centrul/furnizorul acestuia poate înceta acordarea serviciilor pentru 

un beneficiar sunt: 

- la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, 

beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării 

serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, centrul va notifica 

serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

- la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure 

găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, 

centrul să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

- transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul 

instituției respective; 

- centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa 

împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul 

beneficiarului/beneficiarilor; 

- la expirarea termenului prevăzut în contract; 

- în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a 

unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al furnizorului centrului, managerul de 

caz sau un reprezentant al personalului centrului și 2 reprezentanți ai beneficiarilor; 

- în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea 

licenței de funcționare, altele); în aceste situații furnizorul va asigura, în condiții de siguranță, transferul 

beneficiarilor în servicii sociale similare; 

- în caz de deces al beneficiarului. 
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(4) Persoanele beneficiare de serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari au 

următoarele drepturi: 

a) dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai centrului şi de a 

fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc; 

b) dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional; 

c) dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima 

liber opiniile; 

d) dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

e) dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii; 

f) dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale; 

g) dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

h) dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

i) dreptul de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce 

depăşesc taxele convenite pentru servicii; 

j) dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt 

personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii; 

k) dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

l) dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare; 

m) dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, 

conform legii; 

n) dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

o) dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare; 

p) dreptul de a practica cultul religios dorit; 

q) dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei 

lor; 

r) dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

s) dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru; 

t) dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari au 

următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de 

tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 

ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi 

de: 

- Reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;  

- Găzduire pe perioada nedeterminată; 
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- Consiliere psihologică (beneficiarilor le vor fi asigurate condiții pentru menținerea echilibrului psiho-

afectiv și optimizare personală); 

- Abilitare și reabilitare (beneficiarilor le vor fi asigurate servicii personalizate de menținere sau 

dezvoltare a potențialului funcțional); 

- Îngrijire și asistență (beneficiarilor le va fi asigurată îngrijirea în baza evaluării nevoilor individuale); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive (beneficiarii vor primi 

sprijin pentru menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice (beneficiarii vor primi 

sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare (beneficiarii vor 

primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate (beneficiarii vor 

primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire (beneficiarii 

vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți  

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 

(beneficiarii vor fi încurajați să realizeze acțiuni și sarcini casnice de fiecare zi într-o ambianță plăcută); 

- Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune (beneficiarii vor 

primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiuni și stabilire a relațiilor 

interpersonale); 

- Asistență și suport pentru luarea unei decizii (beneficiarilor li se va acorda asistență individuală pentru 

luarea de decizii conform voinței și preferințelor proprii); 

- Integrare și participare socială și civică (beneficiarii vor primi sprijin pentru implicarea activă în viața 

socială și civică a comunității); 

- Educație/pregătire pentru muncă; 

- Alimentație; 

- Asistență pentru sănătate; 

- Informare privind condițiile din centru; 

- Evaluare. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Punere la dispoziția publicului a materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile 

oferite; 

2. Facilitare a accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/ 

membrilor familiilor lor anterior admiterii beneficiarilor pentru a cunoaște condițiile de locuit și 

desfășurarea a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

3. Elaborare și utilizare a unui Ghid al Beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, 

după caz, reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/membrilor familiilor lor cu privire la 

facilitățile și serviciile oferite; 

4. Informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări privind 

demersurile de obținere; 

5. Sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc.; 

6. Informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive 

și tehnologii de acces; 

7. Informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței; 

8. Informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare și 

reabilitare, servicii balneo etc.; 

9. Informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, bilete; 

10. Informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privați, 

îndeosebi organizații neguvernamentale; 
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11. Informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situații 

de viață asemănătoare, altele; 

12. Elaborare a planului individual de intervenție socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activități 

și servicii specifice nevoilor acestuia; 

13. Afișare a informațiilor necesare privind activitatea desfășurată zilnic (programul zilnic al personalului 

de conducere și al personalului de specialitate care funcționează în cabinetele de specialitate); 

14. Elaborare a Rapoartelor de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile 

vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise 

în Cartă; 

3. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali ai acestora 

asupra drepturilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor; 

4. Elaborarea Codului de Etică; 

5. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, cunoașterii și 

aplicării Codului de etică; 

6. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos, 

precum și asupra drepturilor fundamentale; 

7. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la tipurile de abuz, 

modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant; 

8. Desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație extracurriculară, terapii ocupaționale, care 

privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor sociale și a legislației, a valorilor promovate în comunitate, 

a drepturilor și obligațiilor în calitate de cetățeni, pregătire pentru viața independentă, facilitare aces la 

locuință și adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocațională și profesională, 

utilizare limbaj mimico-gestual și diverse dispozitive asistive etc.; 

9. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu privire la 

modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

10. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare și 

relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

11. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile primite; 

12. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care promovează 

imaginea pozitivă a beneficiarilor. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. Întocmirea, împreună cu DGASPC Prahova, a documentației și realizarea demersurilor pentru 

obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate, conform legislației 

în vigoare; 

4. Măsurarea gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul serviciului 

social; 

5. Elaborarea anuală a Raportului de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă descriere a 

activităților, gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele întâmpinate, proiecte 

finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv măsurile 

care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor/reprezentanților legali față de calitatea 

vieții în centru; 

6. Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 
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7. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, precum și alte foruri cu atribuții 

de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și funcționare; 

2. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, 

materiale şi umane; 

3. întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului și a contului de încheiere al exercițiului bugetar; 

4. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, dotări, 

aparatură; 

5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări a 

activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă module de 

instruire privind: egalitatea de șanse, prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare. 

violență și abuz, respect pentru diversitate, respect pentru autonomia individuală și independența 

persoanelor cu dizabilități. 

 

  

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari funcționează cu un număr de 46 posturi, conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova, din care:   

a) personal de conducere: 3; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 28; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 15; 

d) voluntari, cu respectarea legislației în domeniul voluntariatului. 

(3) Personalul de specialitate de îngrijire și asistență reprezintă minim 60% din numărul total de 

posturi.  

(4) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform prevăderilor H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, asigură prestarea serviciilor în centru și se realizează în funcție de nevoile 

beneficiarilor, cu respectarea standardelor specifice minime obligatorii de calitate. 

 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este format din: 

a) director (111207) 

b) contabil șef (121120) 

c) coordonator personal de specialitate (111220) 

 

(2) Atribuții specifice a personalului de conducere: 

 

a)  Atribuții director (COD COR 111207): 

- Asigură conducerea executivă a centrului și răspunde de buna lui funcționare; 

- Reprezintă centrul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice, din 

țară și străinătate, precum și în justiție; 

- Exercită atribuțiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 
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- Exercită funcția de ordonator terțiar de credite; 

- În exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul emite dispoziții; 

- Elaborează/revizuiește și aprobă metodologia de organizare și funcționare, manualul de proceduri, 

ghidul beneficiarului, regulamentul intern sau după caz, normele interne de funcționare, proceduri de 

lucru etc.; 

- Elaborează și propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal și statul de funcții, 

pentru avizare consiliului consultativ al centrului și colegiul director al D.G.A.S.P.C.; 

- Elaborează/revizuiește și aprobă fișele de post ale personalului; 

- Elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare; 

- Evaluează anual personalul din subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de evaluare; 

- Aprobă premierea personalului din centru stabilind cuantumul primelor; 

- Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului intern și a 

procedurilor; 

- Aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă; 

- Desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

- Administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- Asigură promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile personanelor adulte; 

- Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

- Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități; 

- Elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, în 

termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți; 

- Elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C.Prahova; 

- Realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

- Elaborează și implementează proiecte care au că scop îmbunătățirea activității de asistență socială în 

instituție; 

- Urmărește accesul beneficiarilor la seviciile de sănătate, educație, de petrecere a timpului liber și a altor 

servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

- Se subordonează Directorului executiv adjunct și Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- Respectă codul deontologic profesional; 

- Îndeplinește atribuțiile prevăzute în R.O.F.-ul instituției aprobat de Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. 

Prahova precum și orice alte atribuții prevăzute de lege; 

- Menține comunicarea și colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu serviciul public 

de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale și 

centrale, în folosul beneficiarilor; 

- Elaborează proceduri operaționale prevăzute de Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități; 

- Elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- Încheie contractual de furnizare servicii cu beneficiarul sau reprezentantul legal; 

- Încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din parte beneficiarului care participă la plata 

contribuției; 

- Asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 

- Explică beneficiarului sau reprezentantului legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, 

respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, iar 

beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoștință; 

- Suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, pct. 

5 din Ordinul nr. 82/16.01.2019; 
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- Încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, pct. 

6 din Ordinul nr. 82/16.01.2019; 

- Elaborează și aplică Codul de etică; 

- Înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, toate 

situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi 

acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor 

abilitate; 

- Arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună cu 

soluţiile de rezolvare; 

- Înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante, 

toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează pentru rezolvare, cu 

sprijinul beneficiarului, al centrului rezidential şi/sau al organelor abilitate; 

- Arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradare 

împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- Arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- Asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, 

a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul 

total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la 

sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri ale 

evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- Elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului Comisiei de 

Monitorizare; 

- Întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- Întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire la 

etapele SCIM; 

- Analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- Elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- Stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- Elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

- Transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de Monitorizare. 

 

b) Atribuții coordonator personal de specialitate (COD COR 111220): 

- Coordonatorul personalului de specialitate al CIAPAH Puchenii Mari fiind conducătorul 

compartimentelor evaluare-socializare, asistență medicală și recuperare poartă răspunderea pentru 

activitatea desfășurată de către personalul de specialitate, care face parte din aceste compartimente; 

- Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru activitatea personalului din subordinea sa directă; 

- Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din subordine și propune directorului 

centrului măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea activității centrului; 

- Asigură cunoașterea și aplicarea prevederilor legale în vigoare; 

- Asigură buna organizare și desfășurare a activității de evaluare-socializare, îngrijire și recuperare a 

beneficiarilor serviciilor centrului; 

- Elaborează/revizuiește procedurile de lucru corespunzătoare activității compartimentului de specialitate 

pe care îl coordonează; 
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- Propune directorului centrului îmbunătățirea normelor interne de funcționare în ceea ce privește 

activitatea personalului din subordinea sa directă; 

- Face parte din echipa care întocmește meniul săptămânal; 

- Efectuează anual evaluarea performanțelor profesionale pentru angajații din subordinea sa directă; 

- Cunoaște și respectă R.I., R.O.F. și codul deontologic profesional; aplică și respectă procedurile de 

lucru; duce la îndeplinire orice notă internă, notă de serviciu sau sarcină cuprinsă în procedurile de lucru; 

- Are obligația să aibă un comportament decent, echidistant și onest față de toți angajații centrului; 

- Respectă programul de lucru și îl folosește integral pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- Cunoaște și urmărește respectarea R.I. și R.O.F. de către personalul din subordine; 

- Face controale periodice pentru a verifica dacă folosirea resurselor centrului (mijloace fixe, obiecte de 

inventar, echipament, cazarmament, hrană etc.) se  face corespunzător, încheind în acest sens procese 

verbale de constatare; 

- Asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea și 

obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a personalului și 

beneficiarilor serviciilor sociale; 

- Susține ședințe de informare periodică cu personalul din subordine și întocmește rapoarte de informare a 

acestora; 

- Face propuneri pentru formarea profesională a personalului din subordine; 

- Elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității centrului. 

c)  Atribuții contabil-șef (COD COR 121120): 

- Întocmește bugetul de venituri și cheltuieli bugetare pe baza unei fundamentări bine realizate, urmărind 

încadrarea în creditele aprobate, la termenele și condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. 

- Urmărește executarea integrală a bugetului în scopul unei judicioase utilizări a creditelor alocate și 

informează conducerea pentru luarea de măsuri operative în scopul realizării sarcinilor. 

- Organizează și conduce contabilitatea centrului; asigură controlul operațiunilor patrimoniale și al 

procedeelor de prelucrare utilizate, asigură exactitatea datelor contabile furnizate, înregistrarea 

cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația 

patrimonială și rezultatele obținute pentru necesitățile centrului, cât și în relațiile cu D.G.A.S.P.C. 

Prahova. 

- Organizează evidența operativă și contabilă a centrului, asigurând oglindirea exactă a valorilor 

materiale, a cheltuielilor, a veniturilor și mișcărilor patrimoniale; organizează gestionarea bunurilor 

materiale din instituție, încasarea contribuțiilor datorate de beneficiarii centrului sau aparținătorii legali ai 

acestora, cu asumarea responsabilității. 

- Asigură resursele financiare necesare funcționarii în bune condiții a instituției. 

- Primește și execută formele de poprire și sprijină realizarea titlurilor executorii contractelor încheiate de 

salariați și efectuează reținerile respective în statele de salarii. 

- Întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturile bancare, pentru 

urmărirea debitelor de orice fel și pentru achitarea creditelor. 

- Organizează evidența contractelor de achiziții publice încheiate de unitate și urmărește executarea lor. 

- Organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, urmărește și controlează periodic personalul 

unității care gestionează bunuri. 

- Urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind retribuirea personalului centrului. 

- Întocmește documentele contabile privind plata retribuțiilor. 

- Clasează și păstrează toate actele contabile, fișele, balanțele de venificare. 

- Urmărește respectarea baremurilor privind echipamentul, cazarmamentul la care au dreptul beneficiarii 

și verifică periodic regimul scadențelor. 

- Verifică propunerile de reformă prezentate de administrator, aprobă casarea bunurilor aflate în 

administrarea operativă a unității pe care le supune spre aprobare directorului și ordonatorului principal 

de credite. 

- Examinează și face propuneri în legătură cu cheltuirea rațională a alocației de hrană, verifică periodic 

evidența meselor servite la cantină. 
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- Se îngrijește de păstrarea documentelor privind legislația care reglementează activitatea contabilă și cea 

a unităților de asistență socială. 

- Îndeplinește orice alte sarcini date prin acte normative cu caracter financiar contabil. 

- Organizează evidența angajamentelor bugetare și legale conform O.M.F. 1792/2002. 

- Întocmește împreună cu lucrătorul achiziții publice planul anual de achiziții publice. 

- Răspunde de întocmirea planului anual de achiziții publice. 

- Verifică bonurile de consum pentru materiale de curățenie, medicamente, materiale sanitare, materiale 

întreținere, furnituri birou, materiale dezinfectante, obiecte de inventar, alte materiale. 

- Verifică bonurile de transfer materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe către alte centre sau sediu. 

- Verifică toate centralizatoarele lunare întocmite de gestionari, balanțele analitice de verificare , situațiile 

stocurilor lunare. 

- Întocmește balanțele sintetice de verificare și contul de execuție. 

- Verifică refereratele de achiziție întocmite de administrator, magaziner, asistent medical. 

- Verifică condicile de prescripție medicamente. 

- Aprobă și verifică referatele de eliberare din magazie. 

- Răspunde de întocmirea următoarelor documente financiar contabile: registru jurnal, registru inventar, 

registru Cartea Mare, fișe bugetare, fișe valori materiale, fișe furnizori, fișe cont analitice și sintetice, 

balanțe de verificare analitice și sintetice, note contabile, centralizatoare lunare, documente primare 

justificative, state de salarii, registrul mijloacelor fixe, fișe obiecte de inventar în folosință, state de 

funcții, pontaje lunare, ordine de plată sau alte documente financiar-contabile, conform legislației în 

vigoare. 

- Răspunde de organizarea gestiunilor centrului pe grupe de cont și surse de finanțare. Conduce 

contabilitatea de gestiune a centrului. 

- Verifică periodic stocurile din magaziile unității, a bunurilor aflate pe teren (în folosință). 

- Verifică permanent activitatea desfășurată de magaziner,  administrator. 

- Preia atribuțiile directorului în lipsa acestuia, în limita competenței. 

- Elaborează procedurile de lucru pentru compartimentul financiar-contabil al centrului. 

- Verifică periodic condica de prezența a centrului, graficele și pontajele lunare. 

- Verifică toate declarațiile lunare întocmite. 

- Propune permanent soluții privind eficientizarea utilizării fondurilor centrului cu asumarea răspunderii. 

- Semnează toate documentele (situații, note, referate, fundamentări, adeverințe etc.) ce părăsesc 

instituția. 

- Semnează toate documentele care stau la baza eliberării materialelor și bunurilor din magaziile 

instituției. 

- Răspunde de constituirea garanțiilor gestionarilor centrului, întocmind toate documentele legate de 

aceasta. 

- Verifică comenzile transmise către furnizori. 

- Ține legătura permanent cu personalul Direcției Economice a D.G.A.S.P.C. Prahova. 

- Răspunde în fața organelor de control și a conducerii unității. 

- Aduce prompt la cunoștință conducerii orice nereguli, abateri, neajunsuri care pot aduce prejudicii 

activității centrului sau beneficiarilor. 

- Întreține în relațiile cu ceilalți angajați o relație colegială, de întrajutorare, fiind interzisă bârfa, 

calomnia, intriga, aducerea de prejudicii vieții personale a celorlalți angajați sau imaginii instituției. 

- Îndeplinește și alte atribuții la solicitarea directorului , în limita competenței. 

- Se perfecționează permanent pe profile necesare în desfășurarea atribuțiilor de serviciu, conform 

legislației în vigoare; participă la programele de instruire și formare profesională din cadrul instituției. 

- Nu părăsește instituția fără acordul scris al conducerii. Nu execută lucrări de interes personal în timpul 

orelor de program. 

- Aduce în scris la cunoștință directorului cazurile în care salariații cu care lucrează dau dovadă de 

incapacitate, incorectitudine sau neglijență în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 
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- Răspunde de toate documentele financiar-contabile pe care le întocmește, semnează. Respectă circuitul 

documentelor financiar-contabile și procedura de lucru din cadrul centrului, pe care o semnează de luare 

la cunoștință. 

- Întocmește toate documentele financiar-contabile și alte lucrări solicitate de D.G.A.S.P.C. Prahova, în 

condițiile și la termenele stabilite de această. 

-Solicită donații, sponsorizări la persoane fizice sau juridice, în funcție de necesitățile centrului. 

- Organizează, instruiește și verifică activitatea personalului din subordine. Semnează contractele de 

sponsorizare ale centrului. 

- Își însușește și respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului 

Intern ale unității și codul deontologic specific funcției pe care o îndeplinește. 

- Cooperează în permanenţă cu ceilalţi membri ai personalului, oferind asistență ori de câte ori este 

solicitat. 

- Are obligația de a păstra secretul de serviciu și profesional și a confidențialității datelor deținute. 

(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 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale a respectării standardelor minime de calitate 

conform cerințelor acreditării și licențierii serviciilor oferite beneficiarilor în cadrul Complexului de 

Servicii Puchenii Mari; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea 

centrului. 

(2) Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentanţi ai furnizorului de servicii sociale şi 

reprezentant/reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod 

democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact 

direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare 

etc.); 

b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil, cu privire la încetarea serviciilor acordate unei persoane 

beneficiare în situaţia în care acesta nu a respectat clauzele contractuale sau are un comportament 

inadecvat care face incompatibilă găzduirea  acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi 

beneficiari sau personalul centrului. 

 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personalul de specialitate şi auxiliar 

 

(1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personalul de specialitate şi auxiliar: 

- Psiholog (263411); 

- Asistent  social (263501); 
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- Asistent medical generalist (325901); 

- Infirmiere/infirmieri (532103); 

- Kinetoterapeut (226405); 

- Instructor-educator pentru activități de resocializare (263508); 

 

(2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate: 

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

- colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.; 

- monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

- sesizează conducerii situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a 

prevederilor prezentului regulament etc.; 

- întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

(3) Atribuții specifice pe fiecare post a personalului de specialitate: 

 

a)  Atribuții psiholog (COD COR 263411): 

- Cunoaşte şi respectă cu stricteţe legislaţia specifică funcţiei deţinute şi legislaţia persoanelor cu 

handicap, asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului; 

- Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează PP, participă la întocmirea planului 

de recuperare individualizat (care cuprinde în mod necesar activităţi de menținerea echilibrului psiho-

afectiv și optimizare personal, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare, menținerea/ 

dezvoltarea aptitudinilor cognitive), fixează împreună cu ceilalţi specialişti ai echipei, obiective pe termen 

scurt, mediu şi lung, precum şi activitățile și serviciile precizate în programul individual de reabilitare și 

integrare socială; Realizează reevaluarea beneficiarului dupa o perioadă de maxim 6 luni, precum şi 

atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale 

statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului; 

- Efectuează psihodiagnoza persoanelor admise în unitatea de asistenţă socială de tip rezidenţial (sub 

aspect afectiv, cognitiv şi comportamental), evaluarea contextului existenţial în care se manifestă 

problemele psihologice (familial, socio-economic, cultural), stabilirea nevoilor şi tipurilor de intervenţie, 

din punct de vedere psihologic având ca obiectiv recuperarea şi reintegrare psihosocială a persoanei, 

evaluare cognitivă şi comportamentală, evaluare subiectiv emoţională, evaluarea  mecanismelor de 

coping/adaptare/defensive; 

- Activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive şi de comunicare; 

- Activităţi de menţinere/dezvoltare a propriei sănătăţi, optimizare şi dezvoltare personală, activităţi de 

menţinere a deprinderilor de autogospodărire; 

- Intervenţia în situaţii de criză şi asistenţa bolnavilor terminali; terapie suportivă pentru familiile 

beneficiarilor terminali/decedaţi; 

- Consiliere psihologică pentru dezvoltarea unui comportament adecvat situaţional, dezvoltarea atenţiei şi 

gândirii pozitive, adecvarea emoţiilor, prevenirea depresiei și retragerii sociale, pentru evitarea 

marginalizării şi excluziunii sociale; 

- Întocmeşte programe de consiliere şi terapie suportivă pentru autocunoaştere şi dezvoltare personală, 

terapie suportivă, alte intervenţii terapeutice specifice; 

- Organizează împreună cu asistentul social, instructorul de ergoterapie activităţi care necesită un minim 

efort fizic, mental şi intelectual. Organizează împreună cu echipa, în funcţie de sezon şi de restantul 

funcţional al fiecărui beneficiar, activităţi care se desfăşoară în aer liber. 

- Organizează împreună cu asistentul social, instructorii de ergoterapie proiecte de activitate care să 

încurajeze beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (la prepararea alimentelor, la întreţinerea 

plantelor etc.) 
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- Respectă valorile şi principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justiţia socială, 

demnitatea şi unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relaţiilor umane şi dezvoltarea 

profesională permanentă, în vederea creşterii calităţii intervenţiei psihologice; 

- Asigură asistenţa pentru luarea unei decizii, în funcţie de recomandarea echipei de evaluare în PP; 

- Încurajează beneficiarii să se implice şi să întreprindă activităţi în comunitate, singuri sau însoţiţi de cel 

puţin un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din PP; 

- Încurajează beneficiarii şi reprezentanţii acestora să se exprime cu privire la nemulțumiri în legatură cu 

calitatea îngrijirii şi protecţiei în CR; 

- Încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violență şi abuz; 

- Sesizează conducerii unităţii și organelor abilitate, după caz, orice caz observat de tortură și tratamente 

crude sau inumane sau degradante, comis de personal asupra beneficiarilor printr-un raport privind 

abuzul/neglijarea etc. 

 

b) Atribuții asistent social (COD COR 263501): 

- Verifică la admitere existenţa tuturor actelor necesare în dosarul personal al beneficiarului, ţine evidenţa 

dosarelor sociale ale beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare şi a procedurilor operaţionale. 

Înregistrează  în cartea de imobil datele de identificare ale tuturor beneficiarilor; 

- Păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de 

conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens; 

- Asigură managementul de caz pentru cazurile în care este desemnat manager de caz, face parte din 

echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează PP, fixează împreună cu ceilalţi specialişti ai 

echipei, obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi activități de informare și consiliere socială și 

serviciile precizate în programul individual de reabilitare și integrare socială; 

- Evaluează beneficiarul admis în centru, împreună cu ceilalţi membri ai echipei, din punct de vedere al 

stării generale, gradului de autonomie şi comunicare, al nevoilor specifice de abilitare/reabilitare, al 

nevoii de menţinere sau dezvoltare a deprinderilor de viață independentă şi integrare, de asistenţă şi 

îngrijire, al nevoilor educaţionale, culturale, al riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, 

alcool, tutun, altele), precum şi al intereselor vocaţionale şi abilităţilor lucrative; 

- După evaluare, întocmeşte fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, Planul Personalizat (PP) care 

cuprinde serviciile şi activităţile care vor fi acordate beneficiarului, pe baza evaluării, programarea 

(zilnică, săptămânală, lunară), timpul aferent intervenţiei exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, 

materialele şi/sau echipamentele necesare, modalităţile de intervenţie (individual/grup), data viitoarei 

revizuiri, concluzii, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea; 

- Desfăşoară activităţile de informare şi consiliere socială, conform planificării din PP; 

- Asigură asistenţa pentru luarea unei decizii, în funcţie de recomandarea echipei de evaluare, în PP; 

- Încurajează beneficiarii să se implice şi să întreprindă activităţi în comunitate, singuri sau însotiţi de cel 

putin un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din PP; 

- Încurajează beneficiarii şi reprezentanții acestora să se exprime cu privire la nemultumiri în legătură cu 

calitatea îngrijirii și protecţiei în CR; Cunoaște şi aplică procedura privind înregistrarea şi soluţionarea 

sesizărilor şi/sau a reclamaţiilor beneficiarilor; 

- Planifică şi organizează sesiuni de instruire a beneficiarilor privind Carta drepturilor; organizează 

sesiuni de informare privind drepturile civile, precum şi alte sesiuni de informare considerate utile şi le 

consemnează în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor; 

- Completează Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor lor 

legali; 

- Încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă  de neglijare, exploatare, violenţă, abuz, rele 

tratamente; 

- Aplică anual chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre activităţi/servicii/atitudini 

generale, semestrial sau ori de câte ori consideră că se impune consultarea beneficiarilor; 

- Întocmeşte toate documentele necesare eliberării cărţilor de identitate şi a vizelor de reşedinţă, în 

termenele prevăzute de lege şi însoţește beneficiarii la SPCLEP; 
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- Se ocupă de corespondenţa cu Casa Națională de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate sau cu orice alte 

instituţii relevante pentru beneficiari, de asemenea se ocupă de corespondenţa cu familiile beneficiarilor, 

respectiv curatorii/reprezentanţii legali ai acestora în vederea plăţii contribuţiei de întreţinere; 

- Facilitează punerea la dispoziţia beneficiarilor de mijloace de comunicare cu membrii de familie şi 

prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei prin poştă) consemnând aceste 

activități; 

- Elaborează un program lunar de activităţi pentru dezvoltarea/menţinerea vieţii active, împreună cu 

psihologul, asistenţii medicali şi infirmieri în funcţie de recomandările din PP; 

- Anunţă conducerea centrului, imediat, despre orice eveniment/accident/incident survenit în cadrul  

centrului în legatură cu beneficiarii; anunţă orice nouă internare a unui beneficiar; 

- Sesizează conducerii unităţii și organelor abilitate, după caz, orice caz observat de tortură şi tratamente 

crude sau inumane sau degradante comis de personal asupra beneficiarilor printr-un raport privind 

abuzul/neglijarea etc.; 

- Completează registrul special de evidenţă a  situaţiilor de risc, când beneficiarii manifestă tulburări de 

comportamet sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenţie de urgență, care 

afectează integritatea fizică şi psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni etc.) sau alte 

incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral etc.); 

- Notifică telefonic, în scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal/convenţional al beneficiarului cu 

privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. 

 

c) Atribuții asistent medical (COD COR 325901):  

- Urmăreşte evoluţia funcţiilor vitale ale beneficiarului (puls, tensiune arterială, temperatură, respiraţie, 

tranzit intestinal, diureză etc.) şi le notează în foile de observaţie ale beneficiarilor; 

- Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează planul personalizat, secţiunea 

asistenţă pentru sănătate, care cuprinde în mod necesar sprijin pentru îngrijirea sănătăţii, activităţi de 

menţinere/dezvoltare a abilităţilor de autoservire, îngrijire personală în vederea creşterii nivelului de 

autonomie personală; fixează împreună cu ceilalţi specialişti ai echipei, obiective pe termen scurt, mediu 

și lung în funcţie de nevoile identificate; 

- Desfășoară pentru beneficiari activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei 

sănătăţi ce vizează aspecte privind igiena personală şi a spaţiului de locuit, menţinerea unei diete 

echilibrate şi a unei activități fizice zilnice, exerciții pentru îmbunătăţirea complianţei la tratament ș.a.; 

- Gestionează medicamentele şi materialele sanitare, completează condicile destinate acestora,     

consemnând numele beneficiarilor, cantitatea eliberată, răspunde de păstrarea şi utilizarea acestora în 

condiţii optime; 

- Administrează tratamentul oral și parenteral beneficiarilor (injecții, perfuzii, conform recomandărilor 

medicilor menţionate în foile de observaţie), ia toate măsurile ce se impun pentru a avea certitudinea că 

beneficiarul a primit şi a luat corect tratamentul; 

- Acordă primul ajutor și gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap etc.), aplică 

medicaţia prescrisă de medicul de familie, medici specialişti, acordă sprijin pentru probleme specifice de 

tip cateterziare, tratarea escarelor ş.a. 

- Completează/actualizează fişa de monitorizare a stării de sănătate, încurajează/sprijină beneficiarul să 

acceseze servicii de sănătate în comunitate, inclusiv servicii stomatologice, oftalmologice, asigură 

consiliere pentru ca beneficiarul să înţeleagă starea sa de sănătate; 

- Urmăreşte în permanenţă starea generală, comportamentul, evoluţia relaţiilor interumane între 

beneficiari sau beneficiari - salariaţi  şi aduce la cunoștinţa șefului ierarhic/medicului observaţiile privind 

evoluţia sau modificările stării de sănătate a acestora.  Menţionează în raportul de tură evoluţiile 

nefavorabile sau toate modificările observate în comportamentul beneficiarilor (legate de evoluţia 

bolii/administrarea tratamentului) şi atitudinea terapeutică verbală/comportamentală  pe care au urmat-o; 

- Asistă medicul la consultarea şi diagnosticarea beneficiarilor şi la efectuarea tehnicilor medicale, 

explorărilor diagnostice, tratamente, vaccinări și, după caz, proceduri medicale şi ia măsuri de recuperare, 

administrare a medicamentelor, aplicarea regimului alimentar etc.; 
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- Acordă, în lipsa medicului, ajutor de urgenţă, se îngrijește de transportul beneficiarilor la spital, 

urmăreşte şi raportează medicului asupra ajutorului acordat, precum şi evoluţia stării de sănătate a 

bolnavului la unitatea la care a fost internat; 

- Notează personal în raportul de tură activitatea medicală desfăşurată, observaţiile asupra  evoluţiei 

stării de sănătate a beneficiarilor, alte observaţii şi este direct răspunzător pentru însemnările 

făcute sau pentru ceea ce nu au consemnat şi trebuia să fie menţionat; 

- Face parte din echipa care întocmește  meniul săptămânal, ţinând cont de indicaţia medicului şi pe cât 

posibil de preferinţele beneficiarilor, vârstă şi afecțiuni, şi caută să menţină la maximum valoarea 

nutritivă a alimentelor. 

 

d) Atribuții infirmier (COD COR 532103): 

- Acordă supraveghere/sprijin, pentru efectuarea toaletei zilnice (spălat şi șters, igiena propriului corp și a 

părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.) a beneficiarilor, cu 

respectarea normelor de igienă, a intimităţii şi demnităţii umane şi în conformitate cu obiectivele din 

Planul Personalizat; 

- Serveşte masa beneficiarilor (activ și pasiv) atunci când situaţia o impune, asigurându-le condiţiile 

igienico-sanitare conform normelor specifice de igienă, urmărind în permanenţă deprinderile de igienă şi 

autoalimentaţie ale beneficiarilor. Transportă alimentele de la blocul alimentar în saloane, atunci când 

este cazul, cu respectarea normelor igienico-sanitare, debarasează resturile alimentare în recipientul cu 

capac (bidon de plastic) pus la dispoziţie de firma de catering; 

- Efectuează, sub îndrumarea asistentului medical, mobilizări active sau pasive ale beneficiarilor, manevre 

destinate evitării formării leziunilor cutanate (escare). Aceste manevre se vor executa cu blândeţe, 

profesionalism şi competenţă în conformitate cu indicaţiile primite din partea medicului astfel încât să nu 

se creeze discomfort/agravarea stării generale a beneficiarului; 

- Efectuează şi răspunde de activitatea de întreţinere a curăţeniei şi de măsurile igienico-sanitare în 

spaţiile de cazare, în cele de servire a mesei, a culoarelor de acces, a grupurilor sanitare şi a spaţiilor de 

petrecere a timpului liber, utilizând în mod eficient, materialele igienico-sanitare, de curăţenie şi obiectele 

de inventar din dotarea unităţii, cu respectarea consumurilor normate; 

- Identifică forma de comunicare adecvată cu beneficiarul în funcţie de tipul de handicap; 

- Acționează cu onestitate şi responsabilitate în concordanţă cu misiunea profesiei şi standardele minime 

de calitate aplicabile; 

- Colaborează cu asistentul social, psihologul, asistentul medical şi alt personal dispus de conducerea 

unităţii în vederea desfăşurării activităţilor de menţinere/dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, 

autoîngrijire, autogospodărire, în conformitate cu obiectivele prevazute în PP; 

- Pregăteşte beneficiarii şi îi însoţeşte la administrarea tratamentului medical, la alte activităţi sau îi 

însoţeşte pe timpul transportului către spital sau alte unităţi sanitare atunci când este nevoie; 

- Respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor, Standardele minime de calitate în vigoare şi 

codul etic, specific funcţiei pe care o îndeplinește. 

 

e) Atribuții kinetoterapeut (COD COR 226405): 

- Aplică şi oferă metode variate pentru menţinerea deprinderilor fizice, motorii, pentru a menține 

abilităţile de motricitate fină (mişcarea şi dexteritatea muşchilor din mâini şi degete), de motricitate 

grosieră (mişcarea muşchilor mari din braţe şi picioare), abilităţilor oral motorii (mişcarea muşchilor din 

gură, buze, limbă, maxilar), abilităţile de autoîngrijire ș.a.; 

- Ca membru al echipei de abilitare reabilitare, stabileşte planul de tratament, obiectivele specifice, 

programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, 

prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al 

corpului; 

- Utilizează tehnici, exerciţii, masaj şi alte procedee conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate în 

Planul Personalizat; 

- Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat de pacient şi instruieşte aparţinătorii sau 

persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program; 
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- Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament în funcţie 

de evoluţia pacientului; 

- Completează permanent în fişa de recuperare kinetică/fișa de monitorizare toate procedurile utilizate 

pentru a putea evalua rezultatele obținute; 

- Completează planul personalizat al beneficiarului cu activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor 

de mobilitate în conformitate cu nevoile identificate şi în funcţie de gradul de dependență al 

beneficiarului; 

- Respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor, Standardele minime de calitate în vigoare şi 

codul etic, specific funcţiei pe care o îndeplinește; 

- Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

f) Instructor/educator pentru activități de resocializare (COD COR 263508): 

- Desfăşoară împreună cu beneficiarii jocuri de societate de grup, sărbătorirea zilelor de naștere, a unor 

sărbători religioase, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la 

promovarea întrajutorării şi comunicării; 

- Organizează în funcţie de propunerile, preferinţele și nevoile beneficiarilor activităţi diverse care pot 

cuprinde: 

* cunoaşterea mediului social, 

* stimularea/învăţarea unui comportament adecvat situaţiilor sociale, 

* implicarea în activităţi sportive, culturale, artistice, desfăşurate în comunitate, 

* acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber; 

- Descoperă şi cultivă aptitudinile beneficiarilor şi efectuează diverse lucrări practice, potrivit abilităților 

lucrative ale fiecăruia (croşetat, tricotat, confecţionarea unor obiecte decorative ș.a.) în scopul valorificării 

potenţialului creativ al beneficiarilor, a creşterii stimei de sine şi a sentimentului de utilitate socială; 

- Organizează concursuri pe diverse teme pentru a stimula sentimentul de valorizare, creşterea stimei de 

sine în rândul beneficiarilor; 

- Face parte din echipa de elaborare și aplicare a PP și desfăşoară conform obiectivelor specifice 

următoarele activităţi: 

* menţinere/dezvoltare a abilităţilor cognitive, 

* menţinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice, 

* menţinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare, 

* abilitare/reabilitare, 

* menţinere/dezvoltare a deprinderilor de interacţiune, 

* menţinere/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire şi autoîngrijire, 

- Evaluează progresul beneficiarilor în conformitate cu obiectivele propuse; 

- Îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în vigoare cu privire la protecţia socială şi legislaţia specifică activităţii 

proprii; 

- Acţionează în conformitate cu Standardele minime de calitate aplicabile, asumându-şi rolurile 

corespunzătoare. 

 

 

ARTICOLUL 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, 

achiziţii etc. Este format din: 

- Administrator (515104) 

- Inspector de specialitate (242203) 

- Magaziner (432102)  

- Muncitor calificat fochist (818207) 

- Muncitor calificat bucătărie (512001) 

- Casier (523003) 
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- Îngrijitor (515301) 

 

 (2) Atribuțiile personalului de specialitate administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire: 

 

a) Administrator (COD COR 515104): 
1. răspunde de asigurarea condiţiilor optime de cazare, hrană şi cazarmament necesare beneficiarilor 

unităţii şi ia măsuri de îmbunătăţire continuă a comfortului acestora; 

2. răspunde de asigurarea şi distribuirea materialelor de curăţenie şi igienico-sanitare corespunzătoare 

pentru fiecare activitate din unitate; 

3. răspunde de paza şi integritatea patrimoniului instituţiei; 

4. supraveghează starea clădirilor din punct de vedere al siguranţei construcţiilor aducând prompt la 

cunoştiinţa conducerii unităţii orice modificare apărută; 

5. organizează şi coordonează activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare la nivelul 

unităţii conform graficului anual; 

6. verifică facturile din punct de vedere al realităţii, legalităţii şi regularităţii încadrării în limitele 

angajamentului legal (acord, contract) şi le avizează prin aplicarea ştampilei „Bun de plată”; 

7. verifică starea obiectelor de inventar în folosinţă, a instalaţiilor şi utilajelor în exploatare din cadrul 

unităţii; 

8. coordonează activitatea magazinerului, muncitorului calificat bucătărie, îngrijitorului, muncitorilor 

calificați; 

9. verifică porţiile beneficiarilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ, aducând la cunoştiinţa 

conducerii unităţii orice problemă apărută; 

10. întocmeşte meniul săptămânal împreună cu asistentul medical şi muncitorul calificat bucătărie de 

serviciu pe baza cărţii de meniuri şi propunerilor, ţinând cont de preferinţele beneficiarilor şi regimul 

igieno-dietetic al acestora; 

11. respectă RI, ROF şi codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi unităţile publice; 

12. răspunde pentru consumul de alcool din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari  

(angajaţi, beneficiari) raportând imediat conducerii despre aceste fapte, sub sancţiunile disciplinare 

prevăzute de Codul Muncii; 

13. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

b) Inspector de specialitate (COD COR 242203): 
1. ţine corect şi la timp evidenţele contabile privind operaţiunile financiar-contabile de orice natură; 

2. respectă termenele de depunere a situaţiilor, deconturilor, extraselor; 

3. depunerea în termen a dărilor de seamă contabile şi statistice trimestriale şi lunare; 

4. urmăreşte, potrivit termenelor legale, debitele de orice natură provenite din relațiile contractuale, din 

lipsuri în gestiune, din avansuri; 

5. urmărește recuperarea pagubelor constatate, reţinerea debitelor de orice fel potrivit dispoziţiilor în 

vigoare; 

6. reţine sumele de orice fel, popriri potrivit dispoziţiilor în vigoare; 

7. păstrează în condiţii bune, în deplină siguranţă, actele justificative şi documentele contabile; 

8. încadrează cheltuielile în limita creditelor aprobate; 

9. verifică existenţa şi asigură prelucrarea documentelor justificative, gruparea sumelor pe conturi 

debitoare sau creditoare, înregistrarea datelor în evidenţa analitică (fişe de cont, fişe operații diverse); 

10. urmăreşte mişcarea elementelor de pasiv și activ din patrimoniul instituției; 

11. întocmeşte documentele de plată către furnizori și ține evidența decontărilor cu aceștia; 

12. întocmeşte şi ţine la zi registrele contabile specifice activităţii instituției; 

13. întocmeşte balanţa de verificare a conturilor analitice şi confruntă rulajele soldurilor în evidenţa 

analitică cu celelalte evidenţe analitice; 

14. foloseşte raţional şi economic mijloacele financiare şi materiale; 

15. inventariază la sfârşitul exerciţiului financiar-contabil sau ori de câte ori este necesar întreaga avere a 

unităţii, semnalând lipsurile; 
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16. efectuează balanţele gestionare pe calculator cu respectarea termenelor de predare stabilite; 

17. întocmește dispoziţii de încasare/plată; 

18. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 

19. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

c) Inspector specialitate resurse umane (COD COR 242203): 
1. întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de personal pentru toţi salariaţii unităţii; 

2. verifică valabilitatea, înregistrează şi transmite actele prezentate de angajaţi, în vederea înscrierii lor în 

registrul de evidenţă a salariaţilor (REVISAL), precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul derulării 

contractului individual de muncă; 

3. asigură întocmirea contractelor individuale de muncă, precum şi arhivarea acestora; 

4. întocmeşte graficele lunare pentru angajaţi, statele de funcţii şi statele de salarii; 

5. participă la activităţile de evaluare şi testare a performanţelor profesionale ale salariaţilor; 

6. întocmeşte planificarea anuală a concediilor de odihnă ale salariaţilor; 

7. ţine evidența concediiilor de odihnă/concediiilor medicale/a tranșelor de vechime;  

8. ţine evidenţa registrului de evidenţa a sancţiunilor; 

9. verifică cererile de concedii ale salariaților; 

10. întocmeşte toate documentele justificative care stau la baza salariilor: mod de calcul concedii 

medicale, premieri, pontaje etc.; 

11. întocmeşte şi transmite lunar, la termenele stabilite, declaraţiile privind contribuţiile salariaţilor şi 

unităţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul 

asigurărilor de șomaj, bugetul de stat; 

12. asigură completarea şi transmiterea formalităţilor necesare către bancă pentru întocmirea cardurilor de 

salarii; 

13. asigură în condiţiile legii întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor de recrutare, a 

concursurilor, a examenelor privind avansarea în trepte de salarizare superioară, promovarea în 

grade/funcţii superioare a salariaţilor; 

14. întocmeşte şi eliberează actele necesare dosarului de pensionare, a dosarului pentru obţinerea 

indemnizaţiei de şomaj şi a celei de maternitate, conform legislaţiei în vigoare; 

15. întocmeşte şi aduce la cunoştinţa celor vizaţi documentaţia necesară unei cercetări disciplinare, 

desfăşoară activităţi de secretariat (ţine evidenţa documentelor intrate şi ieşite din centru, secretar în 

diverse comisii, verifică zilnic email-ul instituţiei etc.); 

16. răspunde de transmiterea la timp şi cu regularitate a tuturor contribuţiilor şi impozitelor aferente 

salariilor, către Administraţia financiară, Casa de Pensii etc.; 

17. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 

18. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

d) Magaziner (COD COR 432102): 

1. efectuează recepţia, depozitarea şi păstrarea în bune condiţii şi siguranţă a materialelor, 

echipamentului, cazarmamentului, mărfurilor şi a altor bunuri care intră în patrimoniul Complexului de 

Servicii Comunitare Puchenii Mari, respectiv a structurii Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Puchenii Mari; 

2. eliberează în baza referatului de necesitate şi a bonurilor de consum/transfer semnate şi aprobate de 

către directorul CSC Puchenii Mari, bunuri materiale şi accesorii pentru bucătărie, cabinet medical, 

îngrijitori/infirmieri, fochişti, asistenţi sociali sau inspectori de specialitate, după caz, întocmind 

documentele de gestiune corespunzătoare; 

3. întocmește, în termen de 24 de ore, NIR-ul şi fişele de magazie pentru fiecare sortiment sau produs 

primit în gestiune; 

4. întocmeşte documentele de transfer ale bunurilor aflate în gestiune; 

5. respectă legea gestionarilor nr. 22/1969, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. urmăreşte şi răspunde de primirea, recepţionarea şi eliberarea în/din magazie a produselor şi mărfurilor 

achiziţionate, acestea având certificate de calitate în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
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7. respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor, Standardele minime de calitate în vigoare 

şi codul etic, specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 

8. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

e) Muncitor calificat fochist (COD COR 818207): 
1. răspunde de întocmirea necesarului de materiale de întreţinere şi reparaţii; 

2. foloseşte în mod rațional materialele primite; 

3. întreţine şi repară mobilierul din unitate, obiecte de uz casnic; 

4. raportează orice defecţiune apărută la instalaţiile din dotarea unităţii; 

5. execută operativ lucrările de întreţinere şi reparaţii ce i-au fost repartizate; 

6. verifică, întreţine şi remediază în caz de defecţiune următoarele instalaţii: 

- duşurile în băi; 

- toate robinetele; 

- centralele termice; 

- instalaţia de apă şi canalizare. 

7. respectă normele de igienă în toate activităţile desfăşurate, precum şi efectuarea controlului medical 

periodic conform reglementărilor; 

8. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte. 

9. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

f) Muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001): 
1. recepționează şi verifică hrana din punct de vedere calitativ şi cantitativ, respectiv porţiile livrate de 

prestatorul serviciilor de catering, în baza documentelor legale (Aviz de însoțire a mărfii) pe care le 

semnează de primire, cu asumarea responsabilităţii; 

2. porţionează, conform datelor din meniul zilnic, şi servește, respectiv distribuie hrana/porţiile către 

beneficiarii unităţii; 

3. recoltează zilnic o probă martor din fiecare fel de hrană care se va administra beneficiarilor unităţii 

(mâncare gătită sau hrană rece). Proba martor va fi depozitată în frigiderul de probe alimentare aflat în 

blocul alimentar al unităţii, unde va fi păstrată timp de 48 ore, în recipiente curate, etichetate şi acoperite, 

conform normelor Autorităţii de Sănătate Publică şi Autorităţii Sanitar Veterinare; 

4. serveşte hrana beneficiarilor unităţii în baza listei de prezenţă şi a mişcării zilnice a acestora, aprobate 

şi vizate de către conducerea unităţii; 

5. răspunde de igienizarea, întreţinerea şi păstrarea veselei, mobilierului, vaselor, aparaturii, utilajelor şi 

instalaţiilor din dotarea blocului alimentar al unităţii; 

6. răspunde de menţinerea standardelor de igienă şi calitate în servirea hranei către beneficiarii unităţii; 

7. anunţă conducerea unităţii la apariţia primelor semne ale unei boli ce ar putea prezenta pericol de 

contaminare pentru beneficiarii şi salariaţii instituţiei (tulburări digestive acute, infecţii, erupţii cutanate, 

gripă); 

8. cântăreşte şi serveşte porţiile beneficiarilor la gramajele stabilite prin Meniul săptămânal, Registrul de 

meniuri sau Reţetarul unităţii; 

9. îşi însuşeşte şi respectă prevederile ROF şi RI ale unităţii şi codul deontologic specific funcţiei pe care 

o îndeplineşte; 

10. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

g) Casier (COD COR 523003):  

1. răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei primare privind activităţile de încasare şi plăţi prin 

caserie; 

2. întocmeşte corect şi la zi chitanţele pentru sumele încasate; 

3. încasează sumele de bani, prin numărare faptică, în prezența persoanelor care plătesc; 

3. întocmeşte zilnic Registrul de casă fără corecturi, ştersături sau tăieri, iar dacă se fac totuşi, din 

greşeală, suma trecută greşit se barează cu o linie şi se semnează de către casierul care a efectuat 

corectura; 
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4. predă la contabilitate primul exemplar din Registrul de casă pentru operarea încasărilor în programul de 

contabilitate, împreună cu documentele de casă; 

5. răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi, în contul unităţii; 

6. respectă plafonul de casă, conform legislaţiei în vigoare; 

7. răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite; 

8. eliberează numerar din caserie numai pe baza unei Dispoziţii de plată semnată de director şi contabil 

şef; 

9. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplinește; 

10. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

h) Îngrijitor (COD COR 515301): 
1. efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a 

coridoarelor, grupurilor sanitare şi a altor spaţii comune; 

2. efectuează curăţenia şi dezinfecţia zilnică a tuturor spațiilor accesate de beneficiari. Asigură curăţenia, 

dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate (găleți, mopuri etc.); 

3. aplică sub supravegherea asistentului medical programul de curăţenie şi dezinfecţie a tuturor spaţiilor, 

materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare; 

4. respectă circuitele funcţionale la manevrarea rufelor curate/murdare conform normelor sanitare în 

vigoare privind preluarea şi depozitarea rufelor murdare, depozitarea şi predarea rufelor curate; 

5. asigură predarea către beneficiari a echipamentului personal venit de la spălătorie, triază echipamentul 

şi îl separă pe cel deteriorat; 

6. identifică prin monogramare hainele fiecărui beneficiar şi le distribuie conform monogramei; 

7. răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie şi a bunurilor pe care le are în grijă; 

8. respectă regulile de igienă personală (spălarea mâinilor, portul echipamentului de protecţie etc.) 

conform cu normele legale în vigoare; 

9. respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 

10. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

 

ARTICOLUL 13 

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 Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

f) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz. 
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CONSILIU JUDEȚEAN PRAHOVA    Anexa nr. 3.9.2 

    La Hotărârea nr. .......... 

    Din ............................... 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  

CENTRULUI REZIDENȚIAL DE ASISTENȚĂ 

ȘI REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST 

DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PUCHENII MARI 

 

 

 

ARTICOLUL 1 

Dispoziții generale. Definiţie 

 

(1) Serviciul social „Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 

Adăpost” face parte din Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari, care este unitate de asistenţă 

socială de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Prahova, având sediul în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești, DN 1, nr. 

90, județul Prahova. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al „Centrului Rezidențial de 

Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 

persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite. 

(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, 

vizitatori. 

 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 

Adăpost” face parte din Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari, cod serviciu social 8790 CR-

PFA-I, care este înființat prin Hotărârea nr. 121/28.09.2018 a Consiliului Judetean Prahova şi administrat 

de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000837 din 28.05.2014, cu sediul în comuna Puchenii 

Mari, sat Miroslăvești, județul Prahova.  
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ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 

 

(1) Scopul serviciului social cu cazare “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială 

pentru Persoane fără Adăpost”, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, este de 

a preveni situațiile de risc și excluziune socială a persoanelor fără adăpost, de a furniza servicii de 

găzduire temporară, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere și reinserție socială în concordanță 

cu nevoile individuale identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii 

riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții beneficiarilor. 

 

 

ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social „Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 

Adăpost” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari funcționează cu respectarea 

prevederilor cadrului de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de: 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 

și completările ulterioare, 

- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost”, din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari are standard minim de calitate aplicabil 

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale - Anexa 4 Standarde 

minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate pe o perioadă determinată organizate ca 

centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I. 

(3) Serviciul social “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 

Adăpost” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari este înființat prin: 

- Hotărârea nr. 121/28.09.2018 a Consiliului Județean Prahova transmisă prin Dispoziția 

1194/26.10.2018. 

 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 

Adăpost” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari se organizează și funcționează 
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cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 

convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România 

este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în “Centrul Rezidențial de 

Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de 

acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social prin încadrarea în unitate a unui personal 

mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, 

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu, cu respectarea 

prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, 

republicată. 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, 

părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un 

moment dat; 

p) colaborarea unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul centrului sunt: 

* persoane adulte care se confruntă cu o situaţie de criză temporară şi a cărei soluţionare necesită 

intervenţie în regim de urgenţă, până la clarificarea situației acestora; 

* persoane adulte cu venit precar sau care fac parte din familii aflate în situații de risc; 

* persoane adulte cu handicap pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Prahova nu a emis încă decizia de internare într-un centru pentru persoane adulte cu dizabilități; 
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* persoane adulte singure și familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială; 

* persoane adulte care se află în stradă de o perioadă mai lungă de 3 luni; 

* alte categorii de persoane fără adăpost. 

(2) Condițiile de admitere în centru: 

a) acte necesare dosarului de internare:  

- cererea de admitere în centru, semnată de beneficiar/reprezentantul familiei, în orginal;  

- cartea de identitate a beneficiarului (copie), precum și, dacă este cazul, cărțile de identitate ale 

membrilor familiei (copie); 

- în cazul în care persoana care solicită internarea nu are act de identitate, personalul centrului face 

verificări în vederea identificării ultimei adrese de domiciliu; 

- decizia de admitere (în original);  

- contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original. 

b) admiterea beneficiarilor în centru se va face prin dispoziția directorului executiv al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și numai dacă se pot acorda serviciile minine 

necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor. 

c) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor: domiciliul în județul Prahova; beneficiarul trebuie să fie apt 

medical de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanentă. 

d) serviciile sociale sunt furnizate în baza Contractului de furnizare servicii, încheiat între directorul 

complexului şi beneficiarul (persoana singură sau reprezentantul familiei) în termen de maxim 7 zile de la 

înregistrarea în registrul de evidență privind admiterea beneficiarilor. Perioada de ședere este determinată, 

de până la 2 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale 

ale acestuia. Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire 

de până la 1 an prin act adițional. 

e) modul de stabilire a contribuției de beneficiarului se face conform legislației în vigoare. Costul 

mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către Consiliul Judeţean Prahova, după caz, înainte de 

adoptarea bugetelor proprii. 

(3) Condiţii de suspendare/încetare a serviciilor furnizate de centru: 

- în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voinţă; 

- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale; 

- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de 

recuperare/reabilitare funcţională  sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei 

de funcţionare a centrului etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă 

socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar 

(transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.); 

- în caz de deces al beneficiarului; 

- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia 

în centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul centrului; 

- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar. 

(4) Persoanele beneficiare de serviciile sociale furnizate în “Centrul Rezidențial de Asistență și 

Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

Puchenii Mari au următoarele drepturi și obligații: 

(4.1) Drepturi: 

a) dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai centrului şi de a 

fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc; 

b) dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional; 
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c) dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima 

liber opiniile; 

d) dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

e) dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii; 

f) dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale; 

g) dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

h) dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

i) dreptul de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce 

depăşesc taxele convenite pentru servicii; 

j) dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt 

personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii; 

k) dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

l) dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare; 

m) dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, 

conform legii; 

n) dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

o) dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare; 

p) dreptul de a practica cultul religios dorit; 

q) dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei 

lor; 

r) dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

s) dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru; 

t) dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

(4.2) Obligații: 

a) obligaţia de a achita contribuţia lunară de întreţinere (pentru beneficiarii cu venituri proprii), în funcţie 

de veniturile personale lunare, fără a se depăşi nivelul contribuţiei lunare de întreţinere aprobată pentru 

centrul rezidenţial, conform actelor normative şi administrative în vigoare; 

b) obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea 

planului de intervenţie; 

c) obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, 

economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 

d) obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de intervenţie; 

e) obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul 

acordării serviciilor sociale; 

f) obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele interne de funcţionare, 

procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale. 

(4.3) Beneficiarilor le este interzis:  

a) să divulge informaţii, de care iau cunoștință, legate de ceilalţi beneficiari (nume, istoric etc.) 

persoanelor neautorizate; 

b) să introducă alcool sau substanțe interzise în Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a 

Persoanelor fără Adăpost Puchenii Mari; 

c) să tulbure liniştea, să producă conflicte cu alți beneficiari sau salariati, în Centru; 

d) să distrugă cu bună știință obiectele de mobilier sau alte bunuri din inventarul centrului; 

d) să lipsească nemotivat sau fară bilet de voie din Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială 

a Persoanelor fără Adăpost. 

(5) Orice incident va fi soluţionat în prezenţa asistentului social din centru sau a directorului  de centru și 

anunțat la DGASPC Prahova. Încălcarea oricărei interdicţii atrage dupa sine sistarea serviciilor acordate 

de “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost” Puchenii Mari. 
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ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale serviciului social “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială 

pentru Persoane fără Adăpost” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari sunt 

următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioada determinată și alimentație; 

3. asistență medicală și îngrijire personală; 

4. consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate; 

5. educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului 

de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă 

independentă, educaţie civică, educaţie sexuală; 

6. consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, 

facilitarea accesului la un loc de muncă; 

7. facilitarea accesului la servicii medicale; 

8. suport pentru procurarea actelor de identitate, dacă este cazul; 

9. alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

2. elaborarea și utilizarea unui Ghid al Beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, 

după caz, a reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/ membrilor familiilor lor, cu privire la 

facilitățile și serviciile oferite; 

3. informare şi consiliere privind drepturile sociale, promovarea inserţiei/reinserţiei familiale, reluarea 

contactelor sociale; 

4. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitățile/serviciile derulate, precum 

și cu privire la activitatea curentă a centrului; 

5. elaborarea și mediatizarea raportului anual de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile 

vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. elaborarea și aplicarea Cartei drepturilor și obligațiilor beneficiarilor; 

2. informarea beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali ai acestora asupra drepturilor și 

obligațiilor înscrise în Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor; 

3. instruirea personalului angajat asupra obligativității respectării și cunoașterii drepturilor beneficiarilor 

înscrise în Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor; 

4. elaborarea și aplicarea Codului de Etică; 

5. instruirea personalului angajat asupra obligativității respectării, cunoașterii și aplicării Codului de etică; 

6. instruirea personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în 

funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

7. protejarea beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării și tratamentului degradant sau 

inuman prin luarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, 

neglijent, degradant asupra beneficiarilor; 
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8. încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile primite; 

9. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu privire la 

modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

10. desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care promovează 

imaginea pozitivă a beneficiarilor. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. întocmirea, împreună cu DGASPC Prahova, a documentației și realizarea demersurilor pentru obținerea 

licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, conform legislației în 

vigoare; 

2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

4. măsurarea gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul serviciului 

social; 

5. elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

6. încurajarea beneficiarilor și a personalului în elaborarea Planului propriu de dezvoltare care are în 

vedere îmbunătățirea activității și creșterea calității vieții beneficiarilor; 

7. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială, precum și alte foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, 

materiale şi umane; 

2. organizarea şi conducerea contabilităţii financiare a centrului; 

3. elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în concordanţă cu scopul centrului; 

4. gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul centrului; 

5. asigurarea unei structuri de personal care să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu 

scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilor centrului; 

6. elaborarea şi aplicarea unui plan de instruire şi formare/pregătire profesională pentru salariaţii 

centrului; 

7. iniţierea, aplicarea şi dezvoltarea de către conducerea centrului a unor controale privind supravegherea 

activităţilor desfăşurate în centru. 

 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Personalul care va deservi serviciul social “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială 

pentru Persoane fără Adăpost” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari este 

asigurat de către personalul angajat al serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Handicap” din cadrul aceluiași complex prin completarea responsabilităților 

specifice în fișele de post ale unor salariați care lucrează în cadrul centrului: psiholog, asistent social, 

asistenți medicali, infirmieri, îngrijitori. 

(2) Serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari funcționează cu un număr de 46 posturi, conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova, din care:   
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a) personal de conducere: 3; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 28; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 15; 

d) voluntari, cu respectarea legislației în domeniul voluntariatului. 

(3) Personalul de specialitate de îngrijire și asistență reprezintă 80% din numărul total de posturi al 

complexului. Pentru serviciile acordate în centrele din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

Puchenii Mari, se respectă tipurile de personal de specialitate conform prevederilor Standardelor minime 

de calitate corepunzătoare. 

(4) Raportul angajat/beneficiar, cel prevăzut de H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, 

asigură prestarea serviciilor în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari și se realizează 

în funcție de nevoile beneficiarilor, cu respectarea standardelor minime de calitate. 

 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Conducerea Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari este asigurată de 

-  director (111207), 

-  contabil șef (121120), 

-  coordonator personal de specialitate (111220), 

în condiţiile prezentului regulament de organizare şi funcţionare. 

 

(2) Atribuții specifice a personalului de conducere: 

a)  Atribuții director (COD COR 111207): 

- Asigură conducerea executivă a centrului și răspunde de buna lui funcționare; 

- Reprezintă centrul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice, din 

țară și străinătate, precum și în justiție; 

- Exercită atribuțiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

- Exercită funcția de ordonator terțiar de credite; 

- În exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul emite dispoziții; 

- Elaborează/revizuiește și aprobă metodologia de organizare și funcționare, manualul de proceduri, 

ghidul benefiarului, regulamentul intern sau după caz, normele interne de funcționare, proceduri de lucru 

etc.; 

- Elaborează și propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal și statul de funcții, 

pentru avizare consiliului consultativ al centrului și colegiul director al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- Elaborează/revizuiește și aprobă fișele de post ale personalului; 

- Elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare; 

- Evaluează anul personalul din subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de evaluare; 

- Aprobă premierea personalului din centru stabilind cuantumul primelor; 

- Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului intern și a 

procedurilor; 

- Aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă; 

- Desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

- Administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- Asigură promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile personanelor adulte; 

- Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 
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- Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități; 

- Elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, în 

termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți; 

- Elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- Realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

- Elaborează și implementează proiecte care au că scop îmbunătățirea activității de asistență socială în 

instituție; 

- Urmărește accesul beneficiarilor la seviciile de sănătate, educație, de petrecere a timpului liber și a altor 

servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

- Se subordonează Directorului executiv adjunct și Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- Respectă codul deontologic profesional; 

- Îndeplinește atribuțiile prevăzute în R.O.F.-ul instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege; 

 - Menține comunicarea și colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu serviciul public 

de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu alte instituții publice locale și 

centrale, în folosul beneficiarilor; 

- Elaborează proceduri operaționale prevăzute de Ordinul nr. 29/2019 Anexa 4; 

- Elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- Încheie contractual de  furnizare servicii cu beneficiarul sau reprezentantul legal; 

- Încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata 

contribuției; 

- Asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 

- Explică beneficiarului sau reprezentantului legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, 

respectiv încetarea acordării serviciului social înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, iar 

beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoștință; 

- Suspendă/încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul I, 

standard 3, pct. 1 din Ordinul 29/2019 anexa 4; 

-  Elaborează și aplică Codul de etică; 

- Înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, toate 

situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi 

acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor 

abilitate; 

- Arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună cu 

soluţiile de rezolvare; 

- Înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau 

degradante, toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează pentru 

rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor abilitate; 

- Arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradare 

împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- Arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- Asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, 

a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul 

total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la 

sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri ale 

evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- Elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 
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- Elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului Comisiei de 

Monitorizare; 

- Întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- Întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- Elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire la 

etapele SCIM; 

- Analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- Elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- Stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- Elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor pe compartiment pe baza autoevaluării; 

- Transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de Monitorizare. 

 

b) Atribuții coordonator personal de specialitate: 

- Coordonatorul personalului de specialitate al CIAPAH Puchenii Mari, fiind conducătorul 

compartimentelor evaluare-socializare, asistență medicală și recuperare, poartă răspunderea pentru 

activitatea desfășurată de către personalul de specialitate, care face parte din aceste compartimente; 

- Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru activitatea personalului din subordinea sa directă; 

- Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din subordine și propune directorului 

centrului măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea activității centrului; 

- Asigură cunoașterea și aplicarea prevederilor legale în vigoare; 

- Asigură buna organizare și desfășurare a activității de evaluare-socializare, îngrijire și recuperare a 

beneficiarilor serviciilor centrului; 

- Elaborează/revizuiește procedurile de lucru corespunzătoare activității compartimentului de specialitate 

pe care îl coordonează; 

- Propune directorului centrului îmbunătățirea normelor interne de funcționare, în ceea ce privește 

activitatea personalului din subordinea sa directă; 

- Face parte din echipa care întocmește meniul săptămânal; 

- Efectuează anual evaluarea performanțelor profesionale pentru angajații din subordinea sa directă; 

- Cunoaște și respectă R.I., R.O.F. și codul deontologic profesional; aplică și respectă procedurile de 

lucru; duce la îndeplinire orice notă internă, notă de serviciu sau sarcină cuprinsă în procedurile de lucru; 

- Are obligația să aibă un comportament decent, echidistant și onest față de toți angajații centrului; 

- Respectă programul de lucru și îl folosește integral pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- Cunoaște și urmărește respectarea R.I. și R.O.F. de către personalul din subordine; 

- Face controale periodice pentru a verifica dacă folosirea resurselor centrului (mijloace fixe, obiecte de 

inventar, echipament, cazarmament, hrană etc.) se  face corespunzător, încheind în acest sens procese 

verbale de constatare; 

- Asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea și 

obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a personalului și 

beneficiarilor serviciilor sociale; 

- Susține ședințe de informare periodică cu personalul din subordine și întocmește rapoarte de informare a 

acestora; 

- Face propuneri pentru formarea profesională a personalului din subordine; 

- Elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității centrului. 
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c)  Atribuții contabil-șef (COD COR 121120): 

- Întocmeste bugetul de venituri și cheltuieli bugetare pe baza unei fundamentări bine realizate, urmărind 

încadrarea în creditele aprobate, la termenele și condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. 

- Urmărește executarea integrală a bugetului în scopul unei judicioase utilizări a creditelor alocate și 

informează conducerea pentru luarea de măsuri operative în scopul realizării sarcinilor. 

- Organizează și conduce contabilitatea centrului; asigură controlul operațiunilor patrimoniale și al 

procedeelor de prelucrare utilizate, asigură exactitatea datelor contabile furnizate, înregistrarea 

cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația 

patrimonială și rezultatele obținute pentru necesitățile centrului, cât și în relațiile cu D.G.A.S.P.C. 

Prahova. 

- Organizează evidența operativă și contabilă a centrului, asigurând oglindirea exactă a valorilor 

materiale, a cheltuielilor, a veniturilor și mișcărilor patrimoniale; organizează gestionarea bunurilor 

materiale din instituție, încasarea contribuțiilor datorate de beneficiarii centrului sau aparținătorii legali ai 

acestora, cu asumarea responsabilității. 

- Asigură resursele financiare necesare funcționării în bune condiții a instituției. 

- Primește și execută formele de poprire și sprijină realizarea titlurilor executorii contractelor încheiate de 

salariați și efectuează reținerile respective în statele de salarii. 

- Întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturile bancare, pentru 

urmărirea debitelor de orice fel și pentru achitarea creditelor. 

- Organizează evidența contractelor de achiziții publice încheiate de unitate și urmărește executarea lor. 

- Organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, urmărește și controlează periodic personalul 

unității care gestionează bunuri. 

- Urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind retribuirea personalului centrului. 

- Întocmește documentele contabile privind plata retribuțiilor. 

- Clasează și păstrează toate actele contabile, fișele, balanțele de venificare. 

- Urmărește respectarea baremurilor privind echipamentul, cazarmamentul la care au dreptul beneficiarii 

și verifică periodic regimul scadențelor. 

- Verifică propunerile de reformă prezentate de administrator, aprobă casarea bunurilor aflate în 

administrarea operativă a unității pe care le supune spre aprobare directorului și ordonatorului principal 

de credite. 

- Examinează și face propuneri în legătură cu cheltuirea rațională a alocației de hrană, verifică periodic 

evidența meselor servite la cantină. 

- Se îngrijește de păstrarea documentelor privind legislația care reglementează activitatea contabilă și cea 

a unităților de asistență socială. 

- Îndeplinește orice alte sarcini date prin acte normative cu caracter financiar-contabil. 

- Organizează evidența angajamentelor bugetare și legale conform O.M.F. 1792/2002. 

- Întocmește împreună cu lucrătorul achiziții publice planul anual de achiziții publice. 

- Răspunde de întocmirea planului anual de achiziții publice. 

- Verifică bonurile de consum pentru materiale de curățenie, medicamente, materiale sanitare, materiale 

întreținere, furnituri birou, materiale dezinfectante, obiecte de inventar, alte materiale. 

- Verifică bonurile de transfer materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe către alte centre sau sediu. 

- Verifică toate centralizatoarele lunare întocmite de gestionari, balanțele analitice de verificare, situațiile 

stocurilor lunare. 

- Întocmește balanțele sintetice de verificare și contul de execuție. 

- Verifică refereratele de achiziție întocmite de administrator, magaziner, asistent medical. 

- Verifică condicile de prescripție medicamente. 
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- Aprobă și verifică referatele de eliberare din magazie. 

- Răspunde de întocmirea următoarelor documente financiar contabile: registru jurnal, registru inventar, 

registru Cartea Mare, fișe bugetare, fișe valori materiale, fișe furnizori, fișe cont analitice și sintetice, 

balanțe de verificare analitice și sintetice, note contabile, centralizatoare lunare, documente primare 

justificative, state de salarii, registrul mijloacelor fixe, fișe obiecte de inventar în folosință, state de 

funcții, pontaje lunare, ordine de plată sau alte documente financiar-contabile, conform legislației în 

vigoare. 

- Răspunde de organizarea gestiunilor centrului pe grupe de cont și surse de finanțare. Conduce 

contabilitatea de gestiune a centrului. 

- Verifică periodic stocurile din magaziile unității, a bunurilor aflate pe teren (în folosință). 

- Verifică permanent activitatea desfășurată de magaziner, administrator. 

- Preia atribuțiile directorului în lipsa acestuia, în limita competenței. 

- Elaborează procedurile de lucru pentru compartimentul financiar-contabil al centrului. 

- Verifică periodic condica de prezența a centrului, graficele și pontajele lunare. 

- Verifică toate declarațiile lunare întocmite. 

- Propune permanent soluții privind eficientizarea utilizării fondurilor centrului cu asumarea răspunderii. 

- Semnează toate documentele (situații, note, referate, fundamentări, adeverințe etc.) ce părăsesc 

instituția. 

- Semnează toate documentele care stau la baza eliberării materialelor și bunurilor din magaziile 

instituției. 

- Răspunde de constituirea garanțiilor gestionarilor centrului, întocmind toate documentele legate de 

aceasta. 

- Verifică comenzile transmise către furnizori. 

- Ține legătura permanent cu personalul Direcției Economice a D.G.A.S.P.C. Prahova. 

- Răspunde în fața organelor de control și a conducerii unității. 

- Aduce prompt la cunoștință conducerii orice nereguli, abateri, neajunsuri care pot aduce prejudicii 

activității centrului sau beneficiarilor. 

- Întreține în relațiile cu ceilalți angajați o relație colegială, de întrajutorare, fiind interzisă bârfa, 

calomnia, intriga, aducerea de prejudicii vieții personale a celorlalți angajați sau imaginii instituției. 

- Îndeplinește și alte atribuții la solicitarea directorului, în limita competenței. 

- Se perfecționează permanent pe profile necesare în desfășurarea atribuțiilor de serviciu, conform 

legislației în vigoare; participă la programele de instruire și formare profesională din cadrul instituției. 

- Nu părăsește instituția fără acordul scris al conducerii. Nu execută lucrări de interes personal în timpul 

orelor de program. 

- Aduce în scris la cunoștință directorului cazurile în care salariații cu care lucrează dau dovadă de 

incapacitate, incorectitudine sau neglijență în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

- Răspunde de toate documentele financiar-contabile pe care le întocmește, semnează. Respectă circuitul 

documentelor financiar-contabile și procedura de lucru din cadrul centrului, pe care o semnează de luare 

la cunoștință. 

- Întocmește toate documentele financiar contabile și alte lucrări solicitate de D.G.A.S.P.C. Prahova, în 

condițiile și la termenele stabilite de aceasta. 

- Solicită donații, sponsorizări la persoane fizice sau juridice, în funcție de necesitățile centrului. 

- Organizează, instruiește și verifică activitatea personalului din subordine. Semnează contractele de 

sponsorizare ale centrului. 

- Își însușește și respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului 

Intern ale unității și codul deontologic specific funcției pe care o îndeplinește. 
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- Cooperează în permanenţă cu ceilalţi membri ai personalului, oferind asistență ori de câte ori este 

solicitat. 

- Are obligația de a păstra secretul de serviciu și profesional și a confidențialității datelor deținute. 

 

(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 

(1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personalul de specialitate şi auxiliar: 

1. Psiholog (263411); 

2. Asistent social (263501); 

3. Asistent medical generalist (325901); 

4. Infirmiere/infirmieri (532103). 

 

 (2) Atribuţii generale 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 etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii Complexului de Servicii Puchenii Mari situaţii care pun în pericol siguranţa 

beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

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. 

 

(3) Atribuții specifice pe fiecare post a personalului de specialitate: 

 

a) Atribuții asistent social (COD COR 263501): 

- respectă valorile și principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justiția socială, 

demnitatea și unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relațiilor umane și dezvoltarea 

profesională permanentă, în vederea creșterii calității intervenției sociale; 

- acționează cu atașament, răbdare și profesionalism în interesul persoanei asistate fără să practice, să 

tolereze, să faciliteze sau să colaboreze la nicio formă de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex și 

orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficiență fizică sau psihică, 

situație materială; 

- evaluează nevoile individuale și situația personală a fiecărui beneficiar; 

- întocmește, împreună cu ceilalți membri ai echipei, planul de intervenție în baza evaluării/reevaluării 

nevoilor benificiarilor, cu consultarea acestora; 

- completează dosarele beneficiarilor în conformitate cu standardele specifice de calitate pentru centrele 

rezidențiale aprobate prin Ordinul nr. 29/2019 anexa 4; 
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- consiliază beneficiarii în toate activitățile cuprinse în planul de intervenție (ex.: obţinerea unor 

drepturi/acte, facilitarea accesului la unele servicii/instituţii, identificarea unui loc de muncă, obținerea 

unei locuințe etc.); 

- aduce la cunoștința beneficiarului necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare și de 

furnizare de informații reale evaluatorilor; 

- planifică și realizează intervenții specifice în vederea menținerii/reluării legăturilor cu familia de 

origine/lărgită a beneficiarului în scopul asigurării reintegrării familiale și socio-profesionale; 

- aduce la cunoștința beneficiarului, în concordanță cu nivelul lui de înțelegere și/sau cu gradul de 

handicap, orice informație pertinentă referitoare la planul de intervenție, precum și a modalităților de 

aplicare propuse; 

- participă la întocmirea planului de recuperare individualizat care cuprinde în mod necesar activităţi de 

formare/dezvoltare a abilităţilor de autoservire, îngrijire personală în vederea creşterii nivelului de 

autonomie personală; 

- în cazul în care se produc incidente grave, asistentul social informează în scris factorii direct interesaţi 

(familia, poliţia, instituţiile de coordonare după caz), notificarea fiind trimisă în maxim 24 ore de la 

producerea incidentului; 

- respectă întocmai RI, ROF, Standardele minime de calitate care sunt în vigoare, Carta drepturilor 

beneficiarilor și Codul etic specific funcției pe care o îndeplinește; 

- întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

b)  Atribuții psiholog (COD COR 263411): 

- investigarea psihologică și psihodiagnoza persoanelor admise în unitatea de asistență socială de tip 

rezidențial; 

- asigură consilierea psihologică a beneficiarilor și realizează evaluarea acestora din punct de vedere 

psihologic; 

- evaluarea contextului existențial în care se manifestă problemele psihologice (familial, socio-economic, 

cultural); 

- stabilirea nevoilor și tipurilor de intervenție din punct de vedere psihologic, având ca obiectiv 

recuperarea și reintegrare psihosocială a persoanei, în raport de determinările bio-psiho-sociale ale 

acesteia; 

- urmărirea evoluției persoanei din punct de vedere psihologic sub intervențiile instituției și adaptarea 

acestora la rezultatele obținute; 

- sprijină beneficiarii rezidenți în centru în vederea refacerii/menținerii/consolidării relațiilor cu familia 

sau comunitatea; 

- oferă consiliere și terapie suportivă; 

- aplică managementul conflictului și negocierea, consilierea în situații de criză; 

- face parte din echipa multidisciplinară, participă la întocmirea planului de recuperare și respectă 

întocmai prevederile Standaredelor minime de calitate în vigoare; 

- respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor și Codul etic specific funcției pe care o 

îndeplinește; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

c) Atribuții asistent medical (COD COR 325901): 

- evaluează din punct de vedere medical, conform competenței pe care o are, fiecare caz ce este admis în 

centru, împreună cu ceilalți membri ai echipei; 

- administrează tratamentul oral și parenteral (injecții, perfuzii conform recomandărilor medicale); 

- controlează și răspunde de activitatea infirmierilor; 
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- efectuează zilnic verificarea igienizării și curățeniei spațiilor interioare din incinta Centrului, mai ales a 

circuitelor funcționale (bucătărie, spălător, toalete) pentru a preveni transmiterea infecțiilor;  

- supraveghează igiena, dieta și alimentația beneficiarilor; 

- efectuează zilnic sau ori de câte ori este nevoie măsurarea parametrilor fiziologici ai fiecărui beneficiar 

(temperatură, puls, tensiune); 

- acordă sprijin din punct de vedere medical beneficiarului în vederea conștientizării și acumulării de 

deprinderi de viață sănătoasă; 

- asistă medicul la consultarea și diagnosticarea beneficiarilor și la efectuarea tehnicilor medicale, 

explorărilor diagnostice, tratamente, vaccinări și, după caz, proceduri medicale și măsuri de recuperare, 

administrarea medicamentelor, aplicarea regimului alimentar etc.; 

- semnalează medicului cazurile de îmbolnăvire intercurentă asigurând, după caz, izolarea beneficiarilor 

respectivi; 

- programează beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate; 

- efectuează controlul epidemiologic la intrarea în unitate a beneficiarilor, precum și la revenirea acestora 

dupa învoiri, tratamente în unități medicale de specialitate, de recuperare; 

- acordă, în lipsa medicului, ajutor de urgență, se îngrijește de transportul beneficiarilor la spital, 

urmărește și raportează medicului asupra ajutorului acordat, precum și evoluția stării de sănătate a 

bolnavului la unitatea la care a fost internat; 

- gestionează medicamentele și materialele sanitare, aparatura și instrumentarul, răspunde de păstrarea și 

utilizarea acestora în condițiile igienice și de sterilizare prescrise; 

 - alcătuiește meniul săptămânal, împreună cu administratorul și muncitorul calificat bucătărie, respectând 

regimul diferențiat în funcție de afecțiuni ale beneficiarilor; 

- asigură și supraveghează pentru a se respecta normele igienice în păstrarea și distribuția (porționarea) 

mâncării; 

- răspunde, împreună cu bucătarul, la luarea și păstrarea probelor alimentare pentru fiecare preparat în 

parte, pentru 48 de ore; 

- efectuează programe de educație sanitară și medicală cu privire la diverse afecțiuni sau pe diverse teme: 

igienă, consum de alcool, consum de droguri, fumat; 

- respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor și Codul etic specific funcției pe care o 

îndeplinește; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

d) Atribuții infirmier (COD COR 532103): 

- asigură igiena personală a beneficiarului, a lenjeriei, a obiectelor personale, a spațiilor de locuit și a 

dependințelor; 

- execută procedurile de îngrijire transmise de către personalul medical; 

- ajută beneficiarii care nu se pot îngriji singuri: spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, 

îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, transfer în fotoliul rulant, deplasare în interiorul camerei etc.; 

- ajută la servirea mesei și hrănește beneficiarii care nu se pot hrăni singuri; 

- pregătește persoana asistată pentru investigații medicale, asigură însoțirea beneficiarilor, la nevoie, la 

spital, policlinică, examen de specialitate etc.; 

- identifică și urmărește starea de sănătate a persoanei îngrijite, iar eventualele modificări apărute vor fi 

transmise în timp util asistentului medical; 

- efectuează curățenia și dezinfecția zilnică a mobilierului din spațiile de cazare, participând la curățenia 

și dezinfecția grupurilor sanitare și a celorlalte spații; 
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- după decesul unui asistat, sub supravegherea asistentului medical, pregătește decedatul și ajută la 

transportul acestuia la locul stabilit de conducerea instituției. Predă lucrurile personale ale acestuia pe 

baza de proces-verbal asistentului medical; 

- respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor, Standardele minime de calitate în vigoare și 

Codul etic specific funcției pe care o îndeplinește; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social Complexului de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

 

1) Administrator (COD COR 515104): 

- răspunde de asigurarea condițiilor optime de cazare, hrană și cazarmament necesare beneficiarilor 

unității; 

- îndrumă și controlează munca administrativ-gospodărească din unitate și propune măsurile necesare 

pentru înlocuirea sau repararea inventarului unității; 

- răspunde de asigurarea materialelor de curățenie și igienico-sanitare corespunzătoare pe fiecare 

activitate din unitate; 

- organizează și coordonează activitățile de igienizare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare periodică  la 

nivelul unității; 

- verifică facturile din punct de vedere al realității, legalității și regularității, încadrării în limitele 

angajamentului legal (acord, contract) și le avizează prin aplicarea ștampilei „Bun de plată”; 

- verifică starea obiectelor de inventar în folosință, a instalațiilor și utilajelor în exploatare din cadrul 

unității; 

- coordonează activitatea magazinerului, muncitorului calificat bucătărie, îngrijitorului, muncitorilor 

calificați; 

- verifică porțiile beneficiarilor din punct de vedere cantitativ și calitativ, aducând la cunoștința conducerii 

unității orice problemă apărută; 

- întocmește meniul săptămânal, împreună cu asistentul medical și muncitorul calificat bucătărie de 

serviciu, pe baza cărții de meniuri și propunerilor firmei prestatoare de servicii de catering; 

- respectă RI, ROF și Codul deontologic/etic specific funcției pe care o îndeplinește; 

- răspunde pentru consumul de alcool din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari  

(angajați, beneficiari) raportând imediat conducerii despre aceste fapte, sub sancțiunile disciplinare 

prevăzute de Codul Muncii; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

2) Inspector de specialitate (COD COR 242203): 

- ţine corect şi la timp evidenţele contabile privind operaţiunile financiar-contabile de orice natură; 

- respectă termenele de depunere a situaţiilor, deconturilor, extraselor; 

- depunerea în termen a dărilor de seamă contabile şi statistice trimestriale şi lunare; 

- urmăreşte, potrivit termenelor legale, debitele de orice natură provenite din relațiile contractuale, din 

lipsuri în gestiune, din avansuri; 

- urmărește recuperarea pagubelor constatate, reţinerea debitelor de orice fel potrivit dispoziţiilor în 

vigoare; 

- reţine sumele de orice fel, popriri potrivit dispoziţiilor în vigoare; 

- păstreaza în condiţii bune, în deplină siguranţă actele justificative şi documentele contabile; 

- încadrează cheltuielile în limita creditelor aprobate; 
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- verifică existenţa şi asigură prelucrarea documentelor justificative, gruparea sumelor pe conturi 

debitoare sau creditoare, înregistrarea datelor în evidenţa analitică (fişe de cont, fişe operații diverse); 

- urmăreşte mişcarea elementelor de pasiv și activ din patrimoniul instituției; 

- întocmeşte documentele de plată către furnizori și ține evidența decontărilor cu aceștia; 

- întocmeşte şi ţine la zi registrele contabile specifice activităţii instituției; 

- întocmeşte balanţa de verificare a conturilor analitice şi confruntă rulajele soldurilor în evidenţa 

analitică cu celelalte evidenţe analitice; 

- foloseşte raţional şi economic mijloacele financiare şi materiale; 

- inventariază la sfârşitul exerciţiului financiar-contabil sau ori de câte ori este necesar întreaga avere a 

unităţii, semnalând lipsurile; 

- efectuează balanţele gestionare pe calculator cu respectarea termenelor de predare stabilite; 

- întocmește dispoziţii de încasare/plată; 

- respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

 

3) Inspector de specialitate resurse umane (COD COR 242203): 

- întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de personal pentru toţi salariaţii unităţii; 

- verifică valabilitatea, înregistrează şi transmite actele prezentate de angajaţi, în vederea înscrierii lor în 

registrul de evidenţă a salariaţilor (REVISAL), precum şi modificărilor intervenite pe parcursul derulării 

contractului individual de muncă; 

- asigură întocmirea contractelor individuale de muncă, precum şi arhivarea acestora; 

- întocmeşte graficele lunare pentru angajaţi, statele de funcţii şi statele de salarii; 

- participă la activităţile de evaluare şi testare a performanţelor profesionale ale salariaţilor; 

- întocmeşte planificarea anuală a concediilor de odihnă ale salariaţilor; 

- ţine evidența concediilor de odihnă/concediilor medicale/a tranșelor de vechime; 

- ţine evidenţa registrului de evidenţă a sancţiunilor; 

- verifică cererile de concedii ale salariaților; 

- întocmeşte toate documentele justificative care stau la baza salariilor: mod de calcul concedii medicale, 

premieri, pontaje etc.; 

- întocmeşte şi transmite lunar, la termenele stabilite, declaraţiile privind contribuţiile salariaţilor şi 

unităţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul 

asigurărilor de șomaj, bugetul de stat; 

- asigură completarea şi transmiterea formalităţilor necesare către bancă pentru întocmirea cardurilor de 

salarii; 

- asigură, în condiţiile legii, întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor de recrutare, a 

concursurilor, examenelor privind avansarea în trepte de salarizare superioară, promovarea în 

grade/funcţii superioare a salariaţilor; 

- întocmeşte şi eliberează actele necesare dosarului de pensionare, a dosarului pentru obţinerea 

indemnizaţiei de şomaj şi a celei de maternitate, conform legislaţiei în vigoare; 

- întocmeşte şi aduce la cunoştinţa celor vizaţi documentaţia necesară unei cercetări disciplinare; 

- desfăşoară activităţi de secretariat (ţine evidenţa documentelor intrate şi ieşite din centru, secretar în 

diverse comisii, verifică zilnic email-ul instituţiei etc.); 

- răspunde de transmiterea la timp şi cu regularitate a tuturor contribuţiilor şi impozitelor aferente 

salariilor către Administraţia financiară, Casa de Pensii etc.; 

- respectă întocmai RI, ROF şi codul deontologic specific funcţiei pe care o îndeplineşte; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

4) Magaziner (COD COR 432102): 

- efectuează recepția, depozitarea și păstrarea în bune condiții și siguranță a materialelor, echipamentului, 

cazarmamentului, mărfurilor și a altor bunuri care intră în patrimoniul Complexului de Servicii 
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Comunitare Puchenii Mari, respectiv a structurii sale Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Puchenii Mari; 

- eliberează bunuri materiale și accesorii pentru bucătărie, cabinet medical, îngrijitori/infirmieri, fochiști, 

asistenți sociali sau inspectori de specialitate, după caz, întocmind documentele de gestiune 

corespunzătoare, în baza referatelor de solicitare întocmite de către aceștia și aprobate de către  directorul 

Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari;  

- întocmește în termen de 24 de ore NIR-ul și fișele de magazie pentru fiecare sortiment sau produs primit 

în gestiune; 

- întocmește documentele de transfer al bunurilor aflate în gestiune; 

- respectă legea gestionarilor nr. 22/1969 cu modificările și completările ulterioare; 

- urmărește și răspunde de primirea, recepționarea și eliberarea în/din magazie a produselor și mărfurilor 

achiziționate, acestea având certificate de calitate în conformitate cu legislația în vigoare; 

- respectă întocmai RI, ROF, Carta drepturilor beneficiarilor, Standardele minime de calitate în vigoare și 

Codul etic specific funcției pe care o îndeplinește; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

 

5). Muncitor calificat fochist (COD COR 818207): 

- răspunde de întocmirea necesarului de materiale de întreţinere şi reparaţii; 

- foloseşte în mod rațional materialele primite; 

- întreţine şi repară mobilierul din unitate, obiecte de uz casnic; 

- raportează orice defecţiune apărută la instalaţiile din dotarea unităţii; 

- execută operativ lucrările de întreţinere şi reparaţii ce i-au fost repartizate; 

- verifică, întreţine şi remediază în caz de defecţiune următoarele instalaţii:  

a) duşurile din băi; 

b) toate robinetele; 

c) centralele termice; 

d) instalaţia de apă şi canalizare. 

- respectă normele de igienă în toate activităţile desfăşurate, precum şi efectuarea controlului medical 

periodic conform reglementarilor; 

- respectă întocmai RI, ROF şi Codul deontologic/etic specific funcţiei pe care o îndeplineşte. 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

6). Muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001): 

- recepționează și verifică hrana din punct de vedere calitativ și cantitativ, respectiv porțiile livrate de 

prestatorul serviciilor de catering, în baza documentelor legale (Aviz de însoțire a mărfii) pe care le 

semnează de primire, cu asumarea responsabilității; 

- răspunde de primirea, porționarea și servirea, respectiv distribuirea hranei/porțiilor către beneficiarii 

unității; 

- recoltează zilnic o probă martor din fiecare fel de hrană care se va administra beneficiarilor unității 

(mâncare gatită sau hrană rece). Proba martor va fi depozitată în frigiderul de probe alimentare aflat în 

blocul alimentar al unității, unde va fi păstrată timp de 48 ore, în recipiente curate, etichetate și acoperite, 

conform normelor Autorității de Sănătate Publică și Autorității Sanitare Veterinare; 

- servește hrana beneficiarilor unității în baza listei de prezență și a mișcării zilnice a acestora, aprobate și 

vizate de către conducerea unității; 

- răspunde de igienizarea, întreținerea și păstrarea veselei, mobilierului, vaselor, aparaturii, utilajelor și 

instalațiilor din dotarea blocului alimentar al unității; 

- răspunde de menținerea standardelor de igienă și calitate în servirea hranei către beneficiarii unității; 
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- anunță conducerea unității la apariția primelor semne ale unei boli ce ar putea prezenta pericol de 

contaminare pentru beneficiarii și salariații instituției (tulburări digestive acute, infecții, erupții cutanate, 

gripă); 

- cântărește și servește porțiile beneficiarilor la gramajele stabilite prin Meniul săptămânal, Registrul de 

meniuri sau Rețetarul unității; 

- își însușește și respectă prevederile ROF și RI ale unității și Codul deontologic/etic specific funcției pe 

care o îndeplinește; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

7). Casier (COD COR 523003): 

- răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasare și plăți prin 

casierie; 

- întocmește corect și la zi chitanțele pentru sumele încasate; 

- încasează sumele de bani, prin numărare faptică, în prezența persoanelor care plătesc; 

- întocmește zilnic Registrul de casă, fără corecturi, ștersături sau tăieri, iar dacă se fac totuși, din 

greșeală, suma trecută greșit se barează cu o linie și se semnează de către casierul care a efectuat 

corectura; 

- predă la contabilitate primul exemplar din Registrul de casă pentru operarea încasărilor în programul de 

contabilitate, impreună cu documentele de casă; 

- răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi, în contul unității; 

- respectă plafonul de casă, conform legislației în vigoare; 

- răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite; 

- eliberează numerar din caserie numai pe baza unei Dispoziții de plată semnată de director și contabil șef; 

- respectă întocmai RI, ROF și codul deontologic specific funcției pe care o îndeplinește; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

8). Îngrijitor (COD COR 515301): 

- efectuează curățenia în condiții corespunzătoare a spațiului repartizat și răspunde de starea de igienă a 

coridoarelor, grupurilor sanitare; 

- ori de câte ori este nevoie face curățenie generală; 

- se ocupă de predarea/primirea a hainelor murdare/curate de la firma de spălătorie; 

- se ocupă de predarea hainelor curate, primite de la firma de spălătorie, beneficiarilor; 

- identifică prin monogramare hainele fiecărui beneficiar și le distribuie conform monogramei; 

- răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie și a bunurilor pe care le are în grijă; 

- respectă întocmai RI, ROF și codul deontologic/etic specific funcției pe care o îndeplinește; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

 

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 Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

f) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz. 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA    Anexa nr. 3.10 

la Hotărârea nr. ………. 

din…………… 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE AL 

CENTRULUI PILOT DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 

A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP CASA ROZEI URLAŢI 

            

        

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

“Centrul Pilot de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap Casa Rozei 

Urlaţi” (denumit în continuare CPRRPAH-CR) aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean 

Prahova, 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, reprezentanţi 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social “Centrul Pilot de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Casa Rozei Urlaţi”, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat 

de furnizorul de servicii sociale DGASPC Prahova, acreditat conform Certificatului de 

Acreditare seria AF nr. 000837/28.05.2014, CUI 24930523, sediul: localitatea Urlaţi, str. 

Orzoaia de Sus nr. 8, judeţul Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Serviciul social CPRRPAH-CR este un centru de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu 

dizabilități  pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen 

de valabilitate. 

(2) CPRRPAH-CR asigură cazare, găzduire şi îngrijire, în module rezidenţiale de maxim 20 

locuri. 

(3) CPRRPAH-CR asigură recuperare şi reabilitare, asistenţă socială, socializare şi integrare 

socială pentru categoria de beneficiari menţionată anterior, pe o perioadă nedeterminată, după 

cum urmează: 
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a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare 

persoanelor cu dizabilități beneficiare, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bunurilor 

din dotare; 

b) asigură asistenţa socială, de recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor 

cu dizabilități rezidente; 

c) întocmeşte proiecte şi programe proprii care asigură creşterea calităţii activităţii de 

protecţie specială a persoanelor cu dizabilități, în concordanţă cu specificul metodologiei 

alternative a socioterapiei CPRRPAH-CR, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, 

judeţene şi locale; 

d) organizează activităţi de ergoterapie, terapie ocupațională pentru beneficiarii centrului; 

e) organizează activităţi cultural-educative şi de socializare, atât în interiorul unităţii, cât şi în 

afara acesteia, integrare socială; 

f) asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi beneficiarilor privind problematica 

socială (probleme familiale, juridice, psihologice etc.); 

g) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol 

siguranţa beneficiarilor; 

h) asigură respectarea Ordinului 82/2019 - anexa 1; 

i) evaluează şi reevaluează periodic din punct de vedere socio-medical toţi beneficiarii, 

întocmeşte şi aplică pentru fiecare beneficiar Planul Personalizat, conform procedurilor 

operaționale; 

j) promovează dezinstituţionalizarea prin strategii specifice. 

 

 

ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social CPRRPAH-CR funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 

de organizare şi funcționare a serviciilor sociale, reglementat de: 

- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, 

republicată; 

- Standardul minim aplicabil: Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice 

minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități - Anexa nr. 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile 

sociale cu cazare de tip Centru de abilitare și reabilitate pentru persoane adulte cu dizabilități, 

Centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și 

asistență pentru persoane adulte cu dizabilități. 

(2) Serviciul social CPRRPAH-CR este înfiinţat prin Hotărârea nr. 158/18 decembrie 2008 

emisă de către Consiliul Judeţean Prahova privind reorganizarea şi funcţionarea acestei 

instituţii de asistenţă socială pentru persoane adulte cu dizabilități ca instituţie cu 

personalitate juridică, în structura DGASPC Prahova. 

 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social CPRRPAH Casa Rozei se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 
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principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie, la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile generale care stau la baza acordării serviciului social al CPRRPAH-CR sunt 

următoarele: 

a) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului; 

b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare; 

c) asigurarea dreptului de a alege; 

d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane, care presupune stimularea tuturor 

capacităţilor şi disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social-

adaptative; 

e) participarea persoanelor beneficiare; 

f) cooperarea şi parteneriatul; 

g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane, indiferent de tipul de handicap; 

h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată; 

i) orientarea pe rezultate; 

j) îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

(3) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CPRRPAH-

CR sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 

care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CPRRPAH Casa Rozei Urlați sunt persoane 

adulte cu dizabilități pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt 

în termen de valabilitate. 

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

a) Accesul beneficiarilor în centru se face prin decizie de internare emisă de Comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu dizabilități în limita numărului de locuri disponibile. Toţi 

rezidenţii sunt consemnaţi într-un registru general de evidenţă a beneficiarilor, la intrarea în 

centru. 

b) Admiterea beneficiarilor în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare 

servicii. 

c) Contractul de furnizare servicii se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, 

după caz, reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv 

persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie 

angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. 

d) Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul 

acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei 

sociale şi persoanelor vârstnice. 

e) Contractul de furnizare servicii este redactat în 2 sau mai multe exemplare originale, în 

funcţie de numărul semnatarilor contractului. Acesta va fi pus la dispoziţia acestora şi în 

format accesibil (easy to read, Braille, CD video/audio etc.) înainte de a fi semnat de către 

beneficiar/reprezentantul legal al acestuia. 

f) Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul 

personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al 

contractului de furnizare servicii. 

g) Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt 

disponibile la sediul centrului. 

h) Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului care 

conţine, cel puţin urmatoarele documente: 

- cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

- decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de conducătorul centrului/ 

reprezentantul furnizorului, în original; 

- actele de identitate ale beneficiarului (original şi copie); 

- certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului (original şi copie); 

- documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (original şi copie); 

- adeverinţă de venit; 

- contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original; 

- documente doveditoare a situaţiei locative; 

- ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

- raportul de anchetă socială; 

- investigaţii paraclinice; 

- dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilități, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut 

asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. 

i) Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari/reprezentanţi 

legali/convenţionali, precum şi de membrii de familie, cu acordul beneficiarilor. 

j) Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar 

personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens. 
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k) Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului şi sunt depozitate 

în condiţii care să permită păstrarea confidenţialităţii datelor. 

(3) Modalitatea de stabilire a contribuției de întreținere se stabilește conform legislației în 

vigoare. Pentru aceasta sunt necesare actele privind starea civilă, componența familiei și 

situația materială a acesteia, precum și a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali: 

a) copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinților, ale 

copiilor, ale soțului sau soției, după caz; 

b) declarații privind lipsa susținătorilor legali, după caz; 

c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverință de salariu, talon de pensie, 

adeverințe de venit eliberate de organele financiare teritoriale; 

d) copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor 

persoane în favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul; 

e) copii de pe hotărâri judecătorești, după caz, prin care se care datorează plata contribuției 

lunare de întreținere sau stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane; 

f) ancheta socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale. 

(4) Condiţii de încetare a serviciilor: 

a) Principalele situaţii în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar pe o 

anumită perioadă de timp sunt următoarele: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul 

acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile; 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a 

anchetei sociale realizată de personal din cadrul centrului; 

- în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile; 

- în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu 

acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau 

reprezentantului legal; 

b) Principalele situaţii în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, 

precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele: 

- la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este 

de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă 

după încetarea acordării serviciului în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen 

de 5 zile, FSS va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va 

locui beneficiarul; 

- la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să 

asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca în termen de 48 ore 

de la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va 

locui beneficiarul; 

- transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului 

legal, cu acordul instituției respective; 

- CR nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a 

soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei 

încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor; 

- la expirarea termenului prevăzut în contract; 

- în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu 

majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul CR, un reprezentant al FSS, 

managerul de caz sau un reprezentant al personalului CR și 2 reprezentanți ai beneficiarilor; 

- în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar deinfecție, 

suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații FSS va asigura, în condiții de 

siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 
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- în caz de deces al beneficiarului. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CPRRPAH-CR au următoarele 

drepturi: 

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare; 

b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la 

situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate 

și primite; 

g) să li se garanteze demnitatea și intimitatea; 

h) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 

i) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite; 

j) să li se asigure continuitatea serviciilor furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au 

generat situația de dificultate; 

k) să li se respecte toate drepturile speciale în situații în care sunt persoane cu dizabilități. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CPRRAH-CR au următoarele 

obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 

ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale serviciului social CPRRPAH Casa Rozei Urlați sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea  

următoarelor activităţi pe perioada internării: 

- reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

- informare; 

- evaluare; 

- planificarea de activităţi/servicii; 

- îngrijire personală și asistență; 

- asistenţă pentru sănătate; 

- abilitare și recuperare/reabilitare funcţională; 

- socializare şi activităţi culturale; 

- informare și asistență socială, integrare/reintegrare socială; 

- asistență în caz de deces; 

- cazare; 

- alimentație; 

- consiliere psihologică; 

- reabilitare şi adaptare a mediului (mici amenajări unde să-și desfăşoare diverse activităţi 

recreative); 
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- alte activităţi: terapii generale şi specifice de recuperare, reabilitare fizică/psihică/mentală, 

terapie ocupaţională, terapii complementare; 

- deprinderi de viață independentă (educație/pregătire pentru muncă, asistență și suport pentru 

luarea unei decizii, integrare și participare socială și civică, menținerea și dezvoltarea 

aptitudinilor cognitive, menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare, de 

mobilitate, de autoîngrijire, de îngrijire a propriei sănătăți, de autogospodărire, de 

interacțiune). 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- elaborarea de materiale informative despre centru; 

- facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor 

convenționali/membrilor familiilor lor, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte 

condiţiile de locuit şi desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

- elaborarea şi utilizarea Ghidului beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor 

sau, după caz reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali/membrilor familiilor lor 

cu privire la facilităţile şi serviciile oferite; 

- organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a 

centrului; 

- elaborarea de raporte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate 

în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 

potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- Centrul aplică o “Cartă a drepturilor beneficiarilor”; 

- Centrul informează beneficiarii/reprezentanţii legali/convenţionali ai acestora asupra 

drepturilor lor; 

- Personalul centrului cunoaşte şi respectă prevederile Cartei; 

- Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de Conduită şi Etică. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

- centrul elaborează şi aplică proceduri proprii pentru fiecare tip de activitate; 

- centrul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

- evaluarea periodică de către instituţia care finanţează centrul, conform unui set de indicatori 

privind eficienţa administrării resurselor umane, financiare şi materiale, precum şi 

performanţa activităţii desfaşurate; 

- centrul este supus unui audit intern în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienţei, 

eficacităţii şi performanţei activităţii sale; 

- arhivarea documentelor financiar-contabile, precum şi a rapoartelor de control ale 

organismelor prevăzute de lege (ex.: Curtea de Conturi, Inspecția Muncii etc.) în spaţii 

special amenajate; 

- angajarea de personal calificat, cu respectarea condiţiilor prevazute de Legea nr. 53/2003 - 

Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative 

în vigoare, precum şi achiziţionarea serviciilor unor specialişti şi/sau încheierea de contracte 

de voluntariat cu aceştia pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate; 

- salarizarea personalului din cadrul centrului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile 

personalului contractual din sectorul bugetar, pe baza statului de funcţii aprobat, în funcţie de 

numărul de personal aprobat şi de resursele alocate. 
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ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social Centrul Pilot de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap „Casa Rozei” Urlaţi funcţionează cu un număr de 50 de angajaţi, total personal, 

conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova, din care: 

a) personal de conducere: director (111207), contabil-șef (121120), coordonator personal de 

specialitate (111220) - 3 persoane; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar: asistent 

medical (325901), asistent social (263501), psiholog (263411), psihopedagog (263412), 

masor (325501), logoped (226603), artterapeut (263504), instructor de educație (235204), 

instructor de ergoterapie (223003), pedagog de recuperare (235205), infirmier (532103) - 29 

persoane; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere, deservire: inspector de 

specialitate (242203), referent (331309), magaziner (432102), șofer (832201), arhivar 

(441501), muncitor calificat bucătărie (512001), muncitor calificat lenjer (753102), muncitor 

calificat brutar (751201), spălătoreasă (912103), îngrijitor (515301), muncitor necalificat 

(921302) - 18 persoane. 

 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este:  

a) director (111207), 

b) contabil șef (121120), 

c) coordonator personal de specialitate (111220). 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere: 

a) Director (111207) - atribuţii principale: 

- asigură conducerea executivă a centrului şi răspunde de buna lui funcţionare; 

- reprezintă centrul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi 

juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

-  exercită atribuţiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

-  exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

-  în exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul emite dispoziții; 

- elaborează/revizuieşte și aprobă metodologia de organizare şi funcţionare, ghidul 

beneficiarului, regulamentul de ordine interioară sau, după caz, normele interne de 

funcţionare, avizează și aprobă procedurile operaționale etc.; 

- elaborează şi propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal şi statul de 

funcţii, pentru avizare la consiliul consultativ al centrului şi la colegiul director al 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- elaborează, revizuieşte și aprobă fişele de post ale personalului din cadrul unităţii; 

- elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

- evaluează anual personalul din subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de 

evaluare; 
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- aprobă premierea personalului din centru stabilind cuantumul primelor, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioară şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea 

activităţii în cadrul unităţii; 

- aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor 

fără plată; 

- desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare de finanţare a unităţii; 

- administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- asigură promovarea în cadrul unităţii a actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

persoanelor adulte; 

- ia în considerare şi analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor persoanelor adulte; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a persoanelor adulte; 

- elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor 

alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

- elaborează proiectul instituţional (document-cadru pentru planificarea serviciilor oferite); 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor 

şi întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

- menține comunicarea și colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu 

serviciul public de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale și județene și cu 

alte instituții publice locale și centrale în folosul beneficiarilor; 

- elaborează proceduri operaționale prevăzute în Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal 

al acestuia; 

- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă 

la plata contribuției; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la 

încetarea acordării serviciilor; 

- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la 

suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului 

de furnizare servicii, iar beneficiarul sau reprezentantul legal, semnează de luare la 

cunoștință; tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoștință constituie 

anexă la procedură; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, 

standard 4, pct. 5, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilități; 

- încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, 

standard 4, pct. 6, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor 
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specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilități; 

- elaborează și aplică Codul de etică; 

- înregistrează în registrul de evidență a cazurilor de neglijare, exploatare, violență și abuz, 

toate situatiile de neglijare, exploatare, violență, tratament degradant, abuz emoțional, fizic 

sau sexual și acționează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial 

și/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violență și abuz 

împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- înregistrează în Registrul de evidență a cazurilor de tortură și tratamente crude, inumane sau 

degradante toate situțiile de tortură și tratamente crude, inumane sau degradante și acționează 

pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial și/sau al organelor 

abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură și tratamente crude, inumane sau 

degradante, împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- arhivează toate sesizările/reclamațiile împreună cu soluțiile de rezolvare; 

- elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă 

socială în instituţie; 

- aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

- vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

- urmăreşte accesul beneficiarilor la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere a 

timpului liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora; 

- elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

- colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care 

vizează îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

- administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheluieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; 

- răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit legii; 

- se subordoneaza Directorului executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Prahova și directorului 

executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- respectă codul deontologic profesional; 

- îndeplineşte atribuțiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al instituției 

aprobat de Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova, precum și orice alte atribuţii  

prevăzute de lege; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de 

toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le 

transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 
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- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare, situațiile și informațiile cu 

privire la etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de 

Monitorizare. 

 

b) Contabil-şef (121120) - atribuţii principale: 

- efectuează, organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod 

eficient a activității financiar-contabile a unității în conformitate cu dispozițiile legale în 

vigoare; 

- asigură organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al 

unității în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementarile interne 

ale societății; 

- efectuează, organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de buget, contabilitatea 

imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea cu trezoreria, 

contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor 

elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare; 

- întocmește documente ce se supun controlului financiar preventiv, cu  excepția BC și BT; 

- urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, 

permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității 

bilanțului de deschidere, necompensării); 

- răspunde de consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în 

documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității și de 

înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul 

centrului; pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele și funcția celui care 

îl intocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în acestea; 

- efectuează, organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului 

financiar-contabil, organizează operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul 

de valorificare a rezultatelor inventarierii; 

- răspunde de evidența formularelor cu regim special; 

- raspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a 

celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând, personal sau prin altă 

persoană împuternicită, cel puțin lunar și inopinat controlul casieriei, atât sub aspectul 

existenței faptice a valorilor bănești, cât și sub aspectul securității acestora; 

- asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor centrului față de bugetul statului 

și terți în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

- supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 

informațional; 

- asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în 

vigoare; 

- este consultat de către subordonații săi în legătură cu problemele referitoare la activitatea 

serviciului; 



-12- 
 

- este consultat de către conducerea unității în probleme care sunt de competența serviciului; 

- avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidență, decontări, 

cheltuieli-venituri, bilanț, analize de sistem, tehnică de calcul; 

- participă la susținerea și discutarea lucrărilor elaborate în cadrul serviciului; 

- întocmește aprecieri asupra activității desfășurate de personalul din subordine și propune 

pentru promovare și stimulare materială pe cei mai buni; 

- reprezintă directorul sau unitatea în cazurile încredințate prin delegare; 

- răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele 

stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative; 

- răspunde de buna pregătire profesională a salariaților din subordine și propune măsuri 

pentru perfecționarea cunoștințelor acestora; 

- răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul serviciului pe 

care îl coordonează; 

- răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, 

de regulamentul de aplicare al acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, 

pe linie economică și financiar-contabilă; 

- răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității prin 

executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora; 

- urmărește primirea la timp a extraselor de cont, efectuarea și verificarea la timp a acestora 

cu documente însoțitoare asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare 

a cheltuielilor pentru bugetul propriu al unității; 

- organizează efectuarea la timp a operațiunilor de inventariere a valorilor materiale, bănești, 

și a decontărilor; 

- urmărirea debitelor și creditelor, efectuarea plaților către furnizori, închiderea corectă a 

conturilor; 

- întocmește și transmite dările de seamă contabile privind execuția bugetului propriu unității; 

- verifică documentele de recepție pe care le primește, de la gestionar efectuând confruntarea 

cu fișele de magazie; 

- verifică documentele de ieșire pe care le confruntă cu fișele de magazie; 

- îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea unității la nivelul competent; 

- întocmește evidența cantitativ-valorică a mișcărilor valorice materiale și a mijloacelor fixe: 

intrări și ieșiri cu documentele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 actualizată, HG 

nr. 831/1997 si de OMF nr. 425/1998; 

- întocmește evidența analitică a furnizorilor; 

- întocmește notele contabile pentru cheltuielile de personal, materiale, alte servicii; 

- întocmește proiectul de buget al unității; 

- răspunde de organizarea evidenței contabile și de neregulile constatate; 

- verifică consumurile, stabilite pe baza documentelor legale (liste zilnice de alimente, bonuri 

de consum, transferuri, donații etc.); 

- ține evidența fișelor privind operațiunile bugetare pe articole, aliniate și cheltuieli; 

- ține evidența sintetică și analitică a tuturor conturilor folosite de unitățile bugetare; 

- întocmește balanța sintetică bugetară a unității; 

- urmărește constituirea de garanții, încasarea garanțiilor și depunerea lor la bancă; 

- împreună cu directorul, respectiv administratorul, stabilește planul de reparații capitale și 

curente, revizii tehnice pentru instalații, clădiri și mijloace de transport; 

- controlează dacă funcționează comisia de recepții atât la intrări, cât și la eliberări de bunuri 

din magazine; 

- controlează inopinat dacă mărfurile eliberate din magazie corespund cu lista de alimente, 

bonuri de consum (eliberate din magazie), atât în bucătărie, cât și în celelalte sectoare; 
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- verifică, împreună cu conducătorul unității sau în lipsa acestuia, modul de îndeplinire al 

sarcinilor de serviciu în toate sectoarele de activitate; 

- întocmește dările de seamă statistice solicitate de forul superior; 

- execută orice alte lucrări solicitate de forul superior, conform legilor în vigoare, pentru buna 

desfășurare a evidențelor contabile; 

- întocmește balanța furnizorilor; 

- ține evidența fișelor privind operațiunile bugetare pe articole, aliniate și cheltuieli; 

- ține evidența sintetică și analitică a tuturor conturilor folosite de unitățile bugetare; 

- întocmește balanța sintetică bugetară a unității; 

- întocmește balanța MF cu toate situațiile necesare; 

- ține registrul MF; 

- ține registru jurnal, registrul inventar; 

- în urma primirii facturilor însoțite de nota de recepție și comandă, respectiv în baza 

recapitulației la salarii, întocmește OP si ALOP-urile în vederea achitării; 

- întocmește contracte garanții pentru gestionarii unității și verifică constituirea garanțiilor; 

- solicită lunar extrase de cont pentru urmărirea corectă a soldurilor; 

- întocmește  FAZ-ul lunar pentru autovehiculul unității și verifică lunar stocul de motorină; 

- execută și alte lucrări ce derivă din sarcinile de serviciu (dări de seamă, statistici); 

- îndosariază și arhivează în ordine cronologică toată documentația pe care o întocmește; 

- participă la toate formele de perfecționare; 

- participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

- dezvoltă o comunicare interactivă la locul de muncă; 

- verifică statul de funcții cu modificările intervenite; 

- este obligatorie o ținută etică, morală, corectă în conformitate cu standardele specifice (nu 

pantaloni strâmți, nu bluze foarte scurte, nu fuste scurte, nu ținute excentrice); 

- este obligatorie purtarea ecusonului; 

- semnează obligatoriu condica de prezență la începerea programului și la sfârșitul acestuia; 

- formează şi îndrumă noii angajați (ucenici) la nivelul competenței sale; 

- cunoaște și respectă drepturile persoanei cu handicap; 

- îndeplinește orice alte sarcini de serviciu încredințate de conducerea unității; 

- cunoaște, respectă, aplică ROF și Regulamentul Intern; 

- întocmește deschiderile de credite și solicită sumele necesare de la D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- întocmește deschiderile de credite pentru Trezoreria Mizil; 

- exercită controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operațiunilor care afectează 

fondurile publice și/sau patrimoniul public al Centrului Pilot de Recuperare și Reabilitare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Casa Rozei Urlați, privind operațiunile salariale, cu 

încadrarea în prevederile Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv, aprobate prin O.M.F.P. nr. 923/2014, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

c) Coordonator personal de specialitate (111220) - atribuţii principale: 

- asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul 

serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare; 

- colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor 

proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune 

servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
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- asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului; 

- desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

-  ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

- răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, 

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

- organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 

regulamentului de organizare și funcționare; 

- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor 

a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare; 

- alte atribuții 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 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de 

funcţionare a serviciului/centrului CPRRPAH-CR, a respectării standardelor minime de 

calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte 

funcţionarea centrului; 

(2) Consiliul consultativ este compus din 7 membri, după cum urmează: directorul centrului 

CPRRPAH Casa Rozei Urlaţi (preşedintele consiliului consultativ), 1 reprezentant 

nominalizat de directorul executiv al D.G.A.S.P.C.Prahova, 4 reprezentanţi ai angajaților 

centrului și 1 reprezentant al beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, ales în 

mod democratic; 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au 

impact direct asupra serviciilor sociale (ex.: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, 

amenajare etc.); 

b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a 

acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor sociale 

acordate unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele 

contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face 

incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi 

beneficiari sau personalul centrului. 
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Articolul 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar. 

 

(1) Personalul de specialitate este următorul: 

 

a) Psiholog (263411) - atribuţii principale: 

- evaluează persoana cu dizabilități, precum şi familia sau susţinătorii acesteia reţinând 

personalitatea lor şi climatul psihosocial caracteristic; 

- stabileşte obiectivele evaluării; 

- elaborează instrumentele de evaluare; 

- estimează posibilitățile de instruire ale beneficiarilor; 

- analizează beneficiarii în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) stilului 

de asimilare şi dezvoltare; 

- construieşte situaţii de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii  

beneficiar - beneficiar și beneficiar - alte persoane; 

- analizează influenţa factorilor ereditari şi factorilor sociali asupra mentalităţii şi 

comportamentului persoanelor cu dizabilități; 

- testează persoanele cu dizabilități şi propune planul personalizat; 

- participă alături de medicul psihiatru sau neuropsihiatru la stabilirea diagnosticului, 

tratamentului şi elaborării programului de recuperare a persoanelor cu dizabilități; 

- organizează şi efectuează programele de psihoterapie individuală şi/sau colectivă care 

vizează recuperarea persoanelor cu dizabilități; 

- organizează, controlează şi verifică aplicarea programelor psihorecuperatorii individuale sau 

colective a persoanelor cu dizabilități; 

- participă la instruirea personalului medical şi paramedical din unitate privind aplicarea 

măsurilor psihoprofilactice; 

- studiază comportamentul persoanelor cu dizabilități, atât individual, cât şi colectiv. 

 

b) Psihopedagog (263412) - atribuţii principale: 

- oferă asistenţă metodologică în domeniul psihopedagogiei speciale privind măsurile de 

intervenţie şi serviciilor de suport pentru incluziunea socială; 

- elaborează metodologii de evaluare și asistență pentru persoanele cu dizabilități; 

- elaborează instrucţiuni privind eficientizarea procedurii de stabilire a cerinţelor educaţionale 

speciale, a măsurilor de intervenţie şi serviciilor de suport; 

- acordă asistenţă în evaluarea complexă a beneficiarilor; 

- elaborează instrucţiuni privind eficientizarea procedurii de stabilire a cerinţelor educaţionale 

speciale, a măsurilor de intervenţie şi serviciilor de suport. 

 

c) Asistent social (263501) - atribuţii principale: 

- acordă sprijinul afectiv şi susţinerea morală a beneficiarului prin consiliere şi sfătuire; 

- utilizează tehnici şi metode de investigaţie folosite în rezolvarea nevoilor sociale ale 

beneficiarului; 

- prezintă interes pentru găsirea de soluţii originale în rezolvarea problemelor beneficiarilor; 

- acordă consiliere şi sprijin în eliberarea cărţilor de identitate şi a vizelor de reședință; 

- solicită anchete sociale, regulat; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de recuperare, instructiv-educative; 

- răspunde de viaţa, securitatea, sănătatea fizică şi morală a beneficiarilor pe perioada 

interacţiunii cu aceştia; 

- ţine evidenţa dosarelor sociale ale beneficiarilor, verificând existenţa tuturor actelor 

necesare, conform legislaţiei în vigoare şi a procedurilor operaţionale; 



-16- 
 

- înregistrează în cartea de imobil datele de identificare ale tuturor beneficiarilor; 

- evaluează beneficiarul admis în centru din punct de vedere al statusului biopsihosocial, 

capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, situaţiei socio-

economice, nevoilor de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, 

riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi a evaluării 

vocaţionale; 

- completează după evaluare fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, o semnează şi o 

aduce la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în 

raport cu rezultatele evaluării; 

- consemnează în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului rezultatele evaluării, nevoile 

identificate, data fiecărei evaluări; 

- conform procedurilor operaţionale, elaborează planul personalizat, stabileşte serviciile 

asigurate beneficiarului pe perioada rezidenţei în centru, precum şi personalul implicat în 

realizarea planului şi înmânează un formular beneficiarului sau reprezentantului legal al 

acestuia; 

- completează pentru fiecare beneficiar fişa beneficiarului pentru secţiunea privind serviciile 

pentru integrare/reintegrare socială; 

- gestionează corespunzător dosarul personal al beneficiarului şi se asigură că acesta este 

completat cu toate documentele conform legislaţiei în vigoare; 

- întocmeşte lunar, trimestial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat situaţiile statistice 

sau altele; 

- răspunde pentru punerea la dispoziţie a beneficiarilor de mijloace de comunicare cu 

membrii de familie şi prieteni (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei 

prin poştă), consemnând aceste activităţi; 

- elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active, împreună cu 

pedagogul, instructorii de educaţie; 

- planifică împreună cu beneficiarii şi organizează periodic activităţi de socializare cu 

membrii comunităţii, pentru a promova contactele sociale şi pentru a sensibiliza comunitatea 

cu privire la nevoile şi viaţa beneficiarilor; 

- pregăteşte documentaţia pentru prezentarea la Comisiile de Expertiză pentru beneficiarii 

revizuibili. 

 

d) Logoped (226603) - atribuţii principale: 

- Asigură depistarea, corectarea şi terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare ale 

pacienţilor; 

- Participă nemijlocit la aplicarea programelor individuale sau colective de dezvoltare a 

limbajului, grafologică, activităţi psihomotrice, dezvoltarea autonomiei individuale; 

- Efectuează reevaluări periodice în vederea eficienţei programului recuperator şi îl ajustează 

în funcţie de evoluţie; 

- Semnalează în timp optim orice modificare comportamentală a pacienţilor; 

- Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale, documentare, cultural-

ştiinţifice organizate de centru sau cu participarea acestuia; 

- Colaborează cu personalul de specialitate din centru în vederea îmbunătăţirii programului de 

recuperare şi reabilitare; 

- Analizează situaţia fiecărui pacient şi propune metode specifice de abordare a cazului; 

- Formulează diagnosticul şi prognosticul pentru fiecare beneficiar; 

- Organizează şi promovează activitatea de logopedie din cadrul unităţii; 

- Efectuează examinarea complexă logopedică a beneficiarilor luaţi în evidenţă, în colaborare 

cu familia, în scopul proiectării intervenţiei logopedice adecvate; 

- Selecteză, adaptează şi foloseşte adecvat metode de investigare a limbajului şi comunicării; 
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- Elaborează şi completeză documentele specifice activităţii logopedice; 

- Urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare; 

- Asigură şi răspunde de exactitatea şi corectitudinea documentelor întocmite; 

- Iniţiază şi realizează activităţi profesionale numai în limita postului. 

 

e) Pedagog de recuperare (235205) - atribuţii principale: 

- realizează planul personalizat; 

- ia măsuri de stimulare şi dezvoltare a deprinderilor de autonomie a persoanei; 

- asigură integrarea/incluziunea beneficiarului în comunitate; 

- promovează dezvoltarea la beneficiar a atitudinii pozitive faţă de sine şi de lume; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii educativ-recuperatorii a pesoanelor cu 

dizabilități; 

- organizează activităţi cu caracter terapeutic pe grupe de deficienţe sau individual, după caz, 

urmărind evoluţia zilnică a persoanelor din grupa aflată în atenţie; 

- asigură şi organizează petrecerea timpului liber pentru persoanele asistate din centru, 

precum sărbătorirea unor evenimente, excursii, drumeţii, jocuri în aer liber etc.; 

- răspunde de viaţa, securitatea, sănătatea fizică şi morală a beneficiarilor repartizaţi în 

serviciu pe toată perioada programului. 

 

f) Artterapeut (263504) - atribuţii principale: 

- organizează programe de activităţi terapeutice artistice cu beneficiarii, desfăşurate 

individual sau în grup; 

- ajută la implicarea beneficiarului în munca artistică, pentru percepţia acestuia asupra 

propriei munci şi nu spre valoarea artistică estetică a produsului terapiei; 

- efectuează un „protocol terapeutic” în urma diagnosticelor puse de medic şi psiholog; 

- stabileşte etapele şi obiectivele terapiei; terapia se va împărţi pe secvenţe de acţiune şi 

nivele de organizare ţinându-se cont de obiectivele generale şi intermediare; 

- aplică formele artterapiei în funcţie de posibilităţile şi opţiunile beneficiarului; 

- lucrează împreună cu echipa multidisciplinară; 

- evaluează nevoile şi abilităţile beneficiarilor; 

- stabileşte planul de intervenţie în conformitate cu nivelul şi tipul de dizabilitate; 

- aplică metodele de stimulare bazate pe artele combinate; 

- monitorizează progresul beneficiarilor în urma activităţilor desfaşurate; 

- menţine standardele de lucru; 

- evită repetarea programelor. 

 

g) Asistent medical (325901) - atribuţii principale: 

- administrează tratamentul prescris de medic; 

- acordă îngrijire în situaţii de urgenţă, iar după caz desfăşoară proceduri de internare în 

unităţi speciale; 

- supraveghează starea pacienţilor, prin efectuarea triajului zilnic; 

- completează documentele de evidenţă a medicamentelor; 

- completează documentele de evidenţă a beneficiarilor; 

- măsoară funcţiile vitale şi vegetative ale beneficiarilor şi notează în foaia de observaţie 

clinică; 

- asigură condiţiile igienico-sanitare la locul de muncă; 

- acordă îngrijiri pentru prevenirea complicaţiilor în diferite afecţiuni; 

- realizează educaţie sanitară pentru menţinerea stării de sănătate; 

- supraveghează calitatea igienico-sanitară a alimentelor; 
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- realizează controale periodice pentru persoanele care lucrează în colectivitate şi în blocul 

alimentar; 

- respectă reglementările privind controlul, prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

- aplică tehnici de recoltare a probelor pentru examene (bacteriologice, virusologice, 

parazitologice); 

- întocmeşte meniul şi gramajele; 

- întocmeşte lista de alimente; 

- supraveghează distribuirea meselor preparate; 

- supraveghează prepararea mâncării; 

- respectă şi cunoaşte drepturile persoanei cu dizabilități; 

- controlează şi supraveghează blocul alimentar (prepararea alimentelor, circuitul funcţional, 

dezinfecţia, echipament etc.) şi sesizează orice neregulă forurilor superioare; 

- răspunde de viaţa, securitatea, sănătatea fizică şi morală a persoanelor încredinţate pe toată 

perioada programului. 

 

h) Instructor de educaţie (235204) - atribuţii principale: 

- susţine planul personalizat; 

- ia măsuri de stimulare şi dezvoltare a deprinderilor de autonomie a persoanei cu dizabilități; 

- promovează drepturile şi interesele beneficiarului; 

- asigură integrarea-incluziunea beneficiarului în comunitate; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de recuperare, instructiv-educative; 

- aplică formele de lucru în echipă; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii educativ-recuperatorii a pesoanelor cu 

dizabilități; 

- organizează activităţi cu caracter terapeutic pe grupe de deficienţe sau individual, după caz, 

urmărind evoluţia zilnică a persoanelor din grupa aflată în atenţie; 

- asigură şi organizează petrecerea timpului liber pentru persoanele asistate din centru, 

precum sărbătorirea unor evenimente, excursii, drumeţii, jocuri în aer liber etc.; 

- răspunde de viaţa, securitatea, sănătatea fizică şi morală a beneficiarilor repartizaţi în 

serviciu pe toată perioada programului; 

- ţine legătura cu cadrele medicale sau cu orice altă categorie de personal din unitate în 

vederea desfăşurării în cât mai bune condiţii a programului şi pentru asigurarea stării de 

sănătate a beneficiarilor; 

- participă la implementarea planului personalizat; 

- cunoaște şi respectă drepturile persoanei cu dizabilități; 

- este obligat să completeze documentele aferente Ordinul nr. 82/2019, privind aprobarea 

Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor  adulte cu dizabilităţi. 

 

i) Instructor de ergoterapie (223003) - atribuţii principale: 

- ajută la dezvoltarea personală a beneficiarilor; 

- efectuează programul de recuperare/reabilitare conform Planului Personalizat; 

- formează şi dezvoltă deprinderile de autonomie personală a beneficiarilor; 

- cunoaşte dosarul social al beneficiarilor; 

- respectă orarul de lucru cu beneficiarii; 

- promovează drepturile şi interesele beneficiarului; 

- asigură integrarea/incluziunea beneficiarului în comunitate; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor; 

- monitorizează situaţia beneficiarilor şi aplicarea Planului Personalizat completând fişa 

beneficiarului (recuperare/reabilitare, integrare/reintegrare); 
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- completează un Registru de evidenţă săptămânală a programelor de recuperare; 

- asigură şi organizează petrecerea timpului liber pentru beneficiarii din centru, precum şi 

sărbătorirea unor evenimente, excursii, drumeţii, jocuri în aer liber etc. 

- răspunde de viaţa, securitatea, sănătatea fizică şi morală a beneficiarilor repartizaţi în 

serviciu pe toată perioada programului; 

- urmăreşte evidenţa zilnică a prezenţei beneficiarului din grupa sa; 

- prezintă conducerii necesarul de materiale în vederea desfăşurării procesului de educaţie, de 

instruire, de transmitere şi implementare a cunoştinţelor; 

- îndrumă şi supraveghează activitatea din cadrul atelierelor de lucru, evitând orice accident; 

- ţine legătura cu cadrele medicale sau cu orice altă categorie de personal din unitate, în 

vederea desfăşurării în cât mai bune condiţii a programului şi pentru asigurarea stării de 

sănătate a beneficiarilor; 

- este obligat să participe la reuniunile cu caracter metodologic şi la cele de lucru; 

- este obligatorie predarea-primirea turelor pe caietele de ture; 

- cunoaşte procedurile operaționale specifice postului. 

 

j) Masor (325501) - atribuţii principale: 

- întocmeşte fişele de masaj pentru fiecare beneficiar; 

- respectă programul cabinetului de masaj; 

- prezintă conducerii necesarul de materiale şi alte obiecte în vederea bunei desfăşurări a 

activităţii; 

- anunţă personalul medical ori de câte ori observă schimbări în starea de sănătate a 

beneficiarilor; 

- ţine legătura cu cadrele medicale sau cu orice altă categorie de personal din unitate, în 

vederea desfăşurării în cât mai bune condiţii a programului şi pentru asigurarea stării de 

sănătate a beneficiarilor; 

- dezvoltă o comunicare interactivă la locul de muncă; 

- răspunde de viaţa, securitatea, sănătatea fizică şi morală a beneficiarilor repartizaţi în 

serviciu pe toată perioada programului; 

- cunoaşte şi respectă drepturile persoanei cu dizabilități. 

 

k) Infirmier (532103) - atribuţii principale: 

- participă şi susţine activitatea de întreţinere a curăţeniei şi de măsurile igienico-sanitare în 

spaţiile de cazare, cele de servire a mesei, a culoarelor, a grupurilor sanitare şi a spaţiilor de 

petrecere a timpului liber; 

- asigură igiena corporală a beneficiarilor, a lenjeriei de corp, a articolelor de îmbrăcăminte, a 

lenjeriei de pat şi a cazarmamentului; 

- participă şi susţine formarea şi organizarea autonomiei personale şi sociale la beneficiari; 

- anunţă imediat medicul sau asistentul medical atunci când unul din beneficiarii aflaţi în grijă 

are o problemă de ordin medical; 

- urmăreşte evidenţa zilnică a prezenţei beneficiarilor din grupa sa; 

- cunoaște şi respectă drepturile persoanei cu dizabilități. 

 

 

Articolul 12 

Personalul administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire 

 

a) Inspector de specialitate (242203) - atribuţii principale: 

- ţine evidenţa concediilor medicale ale salariaţilor; 

- ţine evidenţa concediilor de odihnă ale salariaţilor; 
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- întocmeşte dosarele de personal pentru angajaţi, îndosariază şi păstrează actele depuse de 

aceştia; 

- respectă termenele de predare ale lucrărilor statistice prin graficul de circuit al 

documentelor; 

- respectă strict normele privind încadrarea întregului personal, a trecerii la alte categorii de 

salarizare sau trepte, în conformitate cu normele în vigoare; 

- întocmeşte statul de funcţii al centrului; 

- pregăteşte materialul şi documentaţia aferentă organizării de concursuri pentru ocuparea 

locurilor vacante; 

- întocmeşte documentaţia necesară în cazul restructurării de personal cu trimiterea acestuia 

în şomaj; 

- ţine evidenţa deciziilor de sancţionare, promovare etc. ale personalului angajat, emise de 

conducătorul unităţii; 

- participă în comisia organizată pentru ocuparea unui post vacant; 

- asigură depunerea în termen a declaraţiilor lunare către ANAF; 

- întocmeşte statele de salarii lunare, pe baza pontajelor lunare; 

- întocmeşte statele de plată cu anexele respective necesare pentru verificarea salariilor şi 

ridicarea acestora, prezentându-le contabilului-şef, pentru verificare; 

- ţine evidenţa tuturor reţinerilor ce se efectuează din salarii; 

- întocmeşte documentaţia pentru virarea pe card a drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor; 

- întocmeşte la timp şi depune la termenele stabilite declaraţiile privind cheltuielile cu 

asigurările sociale; 

- întocmeşte statul de funcţii cu modificările intervenite şi îl prezintă DGASPC Prahova; 

- întocmeşte dosare de pensionare conform legilor în vigoare şi solicită precizări de la DMPS 

Prahova şi DGASPC Prahova referitor la noile legislaţii. 

 

b) Referent (331309) - atribuţii principale: 

- ţine evidenţa zilnică şi verifică rapoartele de producţie pe care le cere zilnic de la cei care le 

întocmesc; 

- verifică consumurile stabilite pe baza documentelor legale: liste zilnice de alimente, bonuri 

de consum; 

- întocmeşte comenzi pentru serviciile, produsele, materialele contractate, înaintează 

comanda spre aprobare/semnare persoanelor responsabile (înlocuitor); 

- întocmește listele zilnice de alimente în baza meniurilor stabilite de comisia numită în acest 

sens; 

- introduce în programul de contabilitate bonurile de consum preluate de la magaziner; 

- înregistrează şi introduce în programul de contabilitate facturile sosite de la furnizori; 

- participă împreună cu comisia de inventar la inventarierea bunurilor din unitate; 

- verifică şi corelează facturile cu referatele de achiziţie, comenzile şi recepţiile. 

 

c) Arhivar (441501) - atribuţii principale: 

- să întocmească documentele specifice arhivării conform legislației în vigoare; 

- să înregistreze documente, să numeroteze planuri, proiecte, rapoarte, studii, alte înscrisuri 

importante; 

- să arhiveze sistematic documentele aferente compartimentelor instituției; 

- să verifice materialele date spre arhivare; 

- să găsească în timp util documentele depuse în arhivă; 

- să creeze documentele specifice legislației în vigoare în care să înregistreze persoanele 

interesate să consulte documentele sau să le împrumute; 

- să găsească metode de optimizare a circulării informației arhivate; 
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- să asigure condițiile de bază pentru un control intern; 

- să asigure ambientul necesar, obligatoriu, pentru depozitarea documentelor; 

- să identifice surse de instruire și autoinstruire; 

- să asigure circulația informației. 

 

d) Magaziner (432102) - atribuţii principale: 

- primeşte, păstrează şi distribuie alimente, materiale şi obiecte de inventar; 

- înregistrează în fişa de magazie intrările şi ieşirile numai pe baza documentelor legale; 

- răspunde de calitatea şi cantitatea alimentelor; 

- păstrează bunurile ce le are în gestiune în condiţiile cerute de prescripţiile tehnice şi 

igienico-sanitare; 

- urmăreşte asigurarea securităţii depozitelor şi sesizează orice neregulă; 

- are obligaţia de a păstra, îndosaria documentaţia specifică postului şi de a o preda spre 

arhivare contabilului-şef; 

- nu primeşte produse în magazie decât cu avizul comisiei de recepţie; 

- nu primeşte produse expirate sau modificate organo-leptic; 

- ordonează produsele după categorii, depozitându-le conform indicaţiilor sanitare (frigider 

rafturi, lăzi etc.) în aşa fel încât să nu se modifice calitativ şi să se degradeze; 

- urmăreşte buna funcţionare a cântarelor, sesizează când acestea se dereglează şi întocmește 

referat anual pentru verificarea metrologică; 

- ţine fişele de magazie la zi; 

- eliberează bonurile de consum la zi numai pe baza referatelor aprobate; 

- eliberează alimentele zilnic, fie cu o după amiază înainte de pregătirea hranei pentru a doua 

zi, fie în dimineaţa zilei respective înaintea micului dejun; 

- întreţine curăţenia zilnică a magaziei (şterge praful de pe produse, dezgheaţă şi spală la timp 

frigiderele, aeriseşte, igienizează rafturile, igienizează pavimentele etc.); 

- verifică frigiderele şi are obligaţia de a avea termometre, şi împreună cu asistentul medical 

întocmeşte graficul zilnic al temperaturii din frigidere, lăzi frigorifice etc.; 

- sesizează orice defecţiune a aparatelor electrocasnice, precum şi a instalaţiilor eletrice, de 

căldură; 

- la intrarea în magazie are echipament de protecţie; 

- întocmeşte NIR în 3 exemplare şi predă contabilităţii facturile recepţionate în ziua 

respectivă. 

 

e) Muncitor calificat bucătărie (512001) - atribuţii principale: 

- pregăteşte hrana la timp şi în bune condiţii; 

- primeşte alimente de la magaziner după ce a participat la cântărirea acestora; 

- răspunde de cantitatea şi calitatea hranei beneficiarilor potrivit raţiei alimentare stabilite; 

- cunoaşte raţia de alimente şi regulile principale de pregătire a mâncării pentru beneficiari; 

- răspunde de starea de curăţenie a bucătăriei, a sălii de mese şi a inventarului pe care îl are în 

primire; 

- asigură respectarea regulilor de igienă în folosirea alimentelor; 

- poartă echipament de protecţie alb (bonetă, încalţaminte şi halat) în perfectă stare de 

curăţenie şi se va schimba ori de câte ori este nevoie; 

- asigură securitatea la ieşirea din program (oprirea gazelor, plitelor eletrice, apei etc.); 

- respectă circuitele funcţionale din blocul alimentar, care vor fi etichetate permanent; 

- foloseşte corespunzător materialele de curăţenie (bureţi de vase la vaselă, mop la pavimente, 

cârpe pentru pereţi, mese şi ferestre etc.); 

- dezinfectează ouăle în recipientul special pentru ouă; 

- dezinfecteză zilnic mesele de lucru, sertarele, pavimente etc.; 
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- la terminarea programului se asigură că bucătăria este curată şi ustensilele și recipientele 

folosite sunt aşezate în dulapuri; 

- respectă normele de igienă conform DSP; 

- răspunde de probele alimentare, care se vor ţine 48 de ore în frigiderul de probe, şi va bifa 

zilnic temperatura din frigider. 

 

f) Muncitor calificat lenjer (753102) - atribuţii principale: 

- răspunde de întreţinerea echipamentului asistaţilor din centru; 

- răspunde de ţinuta vestimentară a beneficiarilor; 

- verifică zilnic ţinuta beneficiarilor; 

- calcă şi coase hainele beneficiarilor; 

- calcă şi coase perdele, cearceafuri, prosoape; 

- păstrează ordine şi o evidenţa strictă în dulapurile beneficiarilor; 

- are grijă ca beneficiarii să fie îmbrăcaţi corespunzător în funcţie de condiţiile 

meteorologice; 

- asigură haine curate pentru deplasările în afara centrului; 

- gestionează echipamentul beneficiarilor dat lor în folosinţă; 

- foloseşte şi păstrează corespunzător materialele folosite la curăţenie; 

- respectă şi cunoaşte drepturile persoanei cu dizabilități. 

 

g) Muncitor calificat brutar (751201) - atribuţii principale: 

- pregăteşte pâinea, produsele de patiserie şi alte produse specifice, pentru beneficiari, în 

cantităţile necesare, la timp şi în bune condiţii; 

- primeşte alimente de la magaziner după ce a participat la cântărirea acestora; 

- răspunde de cantitatea şi calitatea pâinii sau a celorlate sortimente, preparate în atelierul de 

brutărie, patiserie, potrivit raţiei stabilite; 

- răspunde de starea de curăţenie a atelierului şi a inventarului pe care îl are în primire; 

- asigură respectarea regulilor de igienă în folosirea ingredientelor pentru prepararea pâinii şi 

a celorlate sortimente preparate; 

- poartă echipament de protecţie alb (bonetă, încălţăminte şi halat) în perfectă stare de 

curăţenie şi se va schimba ori de câte ori este nevoie; 

- schimbă echipamentul alb cu alte halate colorate, atunci când efectuează curăţenia generală 

şi la folosirea grupului sanitar; 

- respectă programul stabilit de lucru; 

- asigură securitatea la ieşirea din program (oprirea gazelor, plitelor electrice, apei etc.); 

- foloseşte corespunzător materialele de curăţenie (bureţi de vase la vaselă, mop la pavimente, 

cârpe pentru pereţi, mese şi ferestre etc.); 

- dezinfecteză zilnic mesele de lucru, sertarele, pavimente etc.; 

- separă echipamentul de protecţie de hainele de stradă şi de echipamentul de curăţenie (dulap 

marcat); 

- respectă circuitul funcţional al atelierului de brutărie - patiserie; 

- răspunde de viaţa, securitatea şi sănătatea fizică şi morală a persoanelor încredinţate pe toată 

perioada programului. 

 

h) Spălătoreasă (912103) - atribuţii principale: 

- primeşte în fiecare dimineaţă, la prima oră, sacii sau coșurile cu inventarul lenjeriilor 

murdare, pe care îl trece prin toate operaţiunile necesare (prespălare, dezinfectare, spălare, 

clătire); 

- respectă circuitul rufelor pe parcursul procesului de spălare, uscare până la călcarea 

acestora; 
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- spală rufele după ce a efectuat o selecţie a rufelor de corp, de lenjeriile de pat, cameră etc.; 

- le selectează după culori şi materiale pentru a nu le distruge sau decolora la dezinfecţie; 

- cunoaşte şi utilizează corect maşinile de spălat automate; 

- respectă instrucţiunile de funcţionare a maşinilor automate şi nu încarcă mai mult în 

greutate rufele decât este indicat pentru fiecare maşină; 

- defectarea maşinilor de spălat se anunţă imediat telefonic şi prin referat, specificând şi 

motivul/cauza defecţiunii; 

- primirea lenjeriilor se face pe bază de semnătură şi răspunde de integritatea lor numerică; 

- triază lenjeria şi o repartizează pentru reparat şi pe cele deteriorate la reformă (casat); 

- poartă obligatoriu echipamentul de protecţie; 

- întreţine curăţenia şi igiena în spalătorie zilnic, prin spălarea şi dezinfectarea căzilor, 

maşinilor de spălat, pereţilor, grupurilor sanitare, coşurilor, sacilor etc.; 

- primeşte sacii sau coșurile cu rufe, cu etichete personalizate; 

- foloseşte materialele necesare desfăşurării activităţii conform normelor recomandate de 

DSP. 

 

i) Îngrijitor (515301) - atribuţii principale: 

- participă la efectuarea igienei personale a beneficiarilor constând în efectuarea băii 

generale, schimbarea de pampers acolo unde este cazul, de asemenea schimbarea lenjeriei 

intime şi schimbarea lenjeriei de pat, atunci când este nevoie; 

- participă şi sprijină pedagogii de recuperare, instructorii de educație şi infirmierii în 

activităţile desfăşurate cu beneficiarii; 

- ajută la aşezarea, servirea mesei când este nevoie; 

- supraveghează beneficiarii şi are grijă de aceştia, atunci când este nevoie; 

- răspunde de prezenţa în unitate a beneficiarilor; 

- efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare spaţiului repartizat; 

- asigură aerisirea camerelor şi a spaţiilor; 

- curăţă şi dezinfectează zilnic, cu materiale igienico-sanitare, băile, W.C.-urile, ligheanele şi 

găleţile; 

- transportă gunoiul şi reziduurile alimentare la locul de depozitare în condiţii 

corespunzătoare, răspunde de punerea lor corectă în recipienţi, curăţă şi dezinfectează vasele 

în care se ţine sau se depozitează gunoiul; 

- execută spălarea uşilor şi ferestrelor. 

 

j) Muncitor necalificat (921302) - atribuţii principale: 

- asigură munca necalificată: curățarea curţilor, grădinilor, spaţiilor interioare, păstrează 

curăţenia în anexe; 

- ajută la reparaţii curente, cum ar fi repararea gardurilor sau vopsitul lor, repararea clanţelor, 

mânerelor geamurilor, uşilor etc.; 

- ajută la zugrăvit interioarele sau exterioarele caselor; 

- duce tomberoanele de gunoi la locul de unde sunt golite de către muncitorii gunoieri, le 

spală şi le deplasează la locul lor. 

 

k) Şofer (832201) - atribuţii principale: 

- cunoaşte şi respectă codul profesional şi legislaţia specifică funcţiei deţinute; 

- cunoaşte şi respectă legislaţia specifică funcţiei deţinute; 

- răspunde de autovehiculul pe care îl are în primire; 

- execută traseele pe baza foii de parcurs emisă zilnic; 

- alimentează maşina cu carburanţii şi lubrifianţii necesari, executând operaţii de întreţinere a 

autovehiculului şi a altor utilaje (spălat, gresat, schimbat uleiul etc.); 
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- verifică starea tehnică a autovehiculului înainte şi după sosirea din cursă; 

- primeşte zilnic foaia de parcurs pentru traseele ce urmează să le efectueze, înscrie în aceasta 

numărul de kilometri parcurşi pentru fiecare traseu în parte, specifică în aceasta kilometrajul 

indicat la bord zilnic, justifică lubrifianţii şi carburanţii consumaţi, după care semnează; 

- se preocupă permanent pentru realizarea de economii, urmărind să nu depaşească consumul 

de carburanţi, lubrifianţi, precum şi norma între reparaţii; 

- recepţionează, ca organ tehnic, autovehiculul pentru a nu avea defecţiuni care să afecteze 

circulaţia pe drumurile publice; 

- curăţă, spală şi dezinfectează maşina, păstrând-o într-o permanentă stare de funcţionare; 

- predă zilnic foaia de parcurs la compartimentul contabilitate al unităţii; 

- pentru executarea lucrărilor solicită prin referat de necesitate toate materialele sau alte 

obiecte de inventar utile executării în depline condiţii de securitate a lucrărilor; 

- solicită prin referat necesarul de carburant, uleiuri, piese de schimb sau eventualele 

reparaţii; 

- răspunde de inventarul din dotare; 

- respectă drepturile beneficiarilor şi sesizează orice abuz comis de personal asupra 

beneficiarilor; 

- participă la activităţi în afara programului atunci când situaţia o cere; 

- nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului, pe toată perioada programului de lucru şi 

nu se prezintă la program sub influenţa băuturilor alcoolice; 

- manifestă politeţe şi profesionalism în timpul controlului activităţii sale de către conducerea 

unităţii sau de către alte organe competente; 

- răspunde de viaţa, securitatea şi sănătatea fizică şi morală a persoanelor încredinţate, pe 

toată perioada programului de lucru; 

- are obligaţia de a purta, pe toată perioada programului de lucru, echipament de protecţie, 

ecuson şi de a  avea o ţinută vestimentară şi morală corespunzătoare; 

- are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta zilnic sau, după caz, în timpul programului de lucru 

toate aspectele afişate la avizierul unităţii, dispuse şi semnate de conducerea centrului. 

 

 

Articolul 13 

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 Prahova; 

b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii bănești sau în natură din partea persoanelor fizice 

ori juridice din ţară şi din străinătate, permise de lege; 

c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

d) din alte venituri și surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA    ANEXA NR. 3.11 

La Hotărârea nr. …………. 

din ……………….                                                                              

 

 

                 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP URLAȚI 
 

 

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

„CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

HANDICAP URLAȚI” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 

accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

  

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLAȚI”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este înfiinţat şi 

administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deţine Licenţa de 

funcționare  seria  LF nr. 0000102/29.06.2015, CUI 33360502, sediul Str. Orzoaia de Jos, nr. 50B, 

loc. Urlați, jud. Prahova. Potrivit prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și 

completările ulterioare, „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLAȚI” este înființat și funcționează ca structură cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Județean Prahova, în structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Copii și Adopții. 

  

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Serviciul social „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLAȚI” este centru de tip rezidențial pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 

valabilitate. 

(2) Centrul asigură în principal informare, evaluare, planificare activităţi/servicii, îngrijire 

personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcţională, socializare şi activităţi 

culturale, integrare/reintegrare socială, cazare, alimentaţie, reabilitare şi adaptare a ambientului și 

mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea, alte activităţi, după caz: terapii de recuperare 

fizică/psihică/mintală, terapie ocupaţională, terapii de suport, terapii comportamentale, terapie 

combinată, terapii complementare şi alte asemenea, pe o perioadă nedeterminată. 
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(3) Serviciile sociale reprezintă ansamblul de activități realizat pentru a răspunde nevoilor sociale, 

precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de 

dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și 

creșterii calității vieții. 

 

 

ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLAȚI” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 

de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 cu modificările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr. 487/2002 republicată, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului etc. 

(2) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități aplicabile: Ordinul nr. 82 din 08 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități (Anexa 1 - 

Standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități). 

(3) Serviciul social „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLAȚI”, este înfiinţat prin Hotărârea de înființare a Consiliului 

Județean Prahova nr. 54/30.05.2014 și funcționează ca instituție cu personalitate juridică în 

subordinea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova.  

 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLAȚI” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice 

care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 

internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie, la care România este 

parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „CENTRUL DE 

ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU URLAȚI” 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, respect pentru diversitate, participarea egală, autodeterminarea, autonomia, 

demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la 

persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva neglijării, exploatării, violenței şi abuzului persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 

caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu cu 

respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 

487/2002 republicată; 

http://lege5.ro/Gratuit/gmzdqnbxge/legea-sanatatii-mintale-si-a-protectiei-persoanelor-cu-tulburari-psihice-nr-487-2002?pid=&d=2016-02-11
http://legeaz.net/modele/
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h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături 

de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 

de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 

confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP URLAȚI” sunt persoane adulte cu 

dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 

valabilitate. 

(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: Accesul beneficiarilor în centru se face prin 

decizia de admitere emisă de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova, în 

limita numărului de locuri disponibile. Toți rezidenții sunt consemnați într-un registru de evidență 

al beneficiarilor. 

a) Centrul întocmește pentru fiecare beneficiar dosarul personal, care conține cel puțin următoarele 

documente: 

- Cerere de admitere, 

- Copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz, 

- Copie de pe actele de identitate a reprezentantului legal, după caz, 

- Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, 

- Plan individual de servicii, 

- Program individual de reabilitare și integrare socială, 

- Ultimul talon de pensie sau adeverință de venit, 

- Investigaţii paraclinice, 

- Raportul de anchetă socială (eliberat de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială 

îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilități, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut 

asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate). 

b) Decizia de admitere este emisă de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Prahova; 

c) Contractul de furnizare servicii se încheie între furnizorul de servicii și beneficiar sau, după caz, 

reprezentantul legal al acestuia. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit 

de centru, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice. 

- Contractul de furnizare servicii este redactat în cel puțin 3 exemplare originale: un exemplar se 

păstrează în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se păstrează la sediul DGASPC 

Prahova, iar un exemplar se înmânează beneficiarului/reprezentantului legal. 

d) modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului în conformitate cu legislația în vigoare. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor sociale. 

a) Încetarea serviciilor se realizează: 

- la cererea scrisă a beneficiarului, care are prezervată capacitatea de discernământ; 
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- la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să 

asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului; 

- transfer în altă instituție rezidențială la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu 

acordul instituţiei respective; 

- atunci când centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a 

soluţiona împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, 

transferul beneficiarului/beneficiarilor; 

- la expirarea termenului prevăzut în contract; 

- în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate 

simplă a consiliului consultativ sau, în absența acestuia, a unei comisii formate din conducătorul 

centrului, un reprezentant al DGASPC Prahova, managerul de caz sau un reprezentant al 

personalului centrului şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea 

licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii DGASPC Prahova va asigura, în condiţii de 

siguranţă, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

- în caz de deces al beneficiarului. 

b) Principalele situaţii în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită 

perioadă de timp sunt următoarele: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acestuia, 

pentru o perioadă de maxim 15 zile; 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 de zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a 

anchetei sociale realizate de personal din cadrul centrului rezidențial; 

- în caz de internare în spital, cu o durată mai mare de 30 zile; 

- în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris 

al instituției către care se efectuează transferul și cu acordul beneficiarului/reprezentantului legal.   

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI 

ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP URLAȚI” au următoarele 

drepturi: 

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare; 

b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile 

de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile  și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și 

primite; 

g) să li se garanteze demnitatea și intimitatea; 

h) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 

i) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI 

ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP URLAȚI” au următoarele 

obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
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ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale serviciului social „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP URLAȚI” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 

- activități de informare și asistență socială, servicii de asistență socială (beneficiarii vor fi informați 

cu privire la drepturi și facilități sociale); 

- consiliere psihologică (beneficiarilor le vor fi asigurate condiții pentru menținerea echilibrului 

psiho-afectiv și optimizare personală); 

- abilitare și reabilitare (beneficiarilor le vor fi asigurate servicii personalizate de menținere sau 

dezvoltare a potențialului funcțional); 

- îngrijire și asistență (beneficiarilor le va fi asigurată îngrijirea în baza evaluării nevoilor 

individuale); 

- deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive (beneficiarii vor 

primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive); 

- deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice (beneficiarii vor 

primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice); 

- deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare); 

- deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate (beneficiarii 

vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate); 

- deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngijire); 

- deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei 

sănătăți (beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a 

propriei sănătăți); 

- deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 

(beneficiarii vor fi încurajați să realizeze acțiuni și sarcini casnice de fiecare zi într-o ambianță 

plăcută); 

- deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiuni și stabilire 

a relațiilor interpersonale); 

- educație pregătire pentru muncă (beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/îmbunătățirea 

nivelului de educație/pregătire pentu muncă); 

- asistență și suport pentru luarea unei decizii (beneficarilor li se va acorda asistență individuală 

pentru luarea de decizii conform voinței și preferințelor proprii); 

- integrare și participare socială și civică (beneficiarii vor primi sprijin pentru implicarea activă în 

viața socială și civică a comunității). 

b) terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapie ocupaţională, terapii de suport, terapii 

comportamentale, terapie combinată, terapii complementare şi alte asemenea. 

c) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- elaborarea de materiale informative care cuprind cel puțin: descrierea centrului, condițiile de 

suspendare/încetare a acordării serviciilor și, după caz, modul de calcul al contribuției 

beneficiarului; 

- facilitarea accesului potențialilor beneficiari/reprezentanți legali şi/sau membrii de familie anterior 

admiterii beneficiarilor pentru a cunoaște condițiile de locuit și desfășurare a activităților/serviciilor 

în baza unui program de vizită; 

- elaborează şi utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, 

după caz, a reprezentanţilor legali, a familiilor acestora, cu privire la serviciile şi facilităţile oferite; 

- realizează informarea continuă a beneficiarilor/reprezentanţilor legali, asupra activităţilor/ 

serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte considerate utile; se 
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organizează anual cel puţin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a 

centrului; 

- elaborarea de rapoarte de activitate. 

d) 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. respectă drepturile beneficiarilor; 

2. informează beneficiarii/reprezentanții legali ai acestora asupra drepturilor lor; 

3. personalul centrului cunoaște și respectă drepturile beneficiarilor; 

4 . își desfășoară activitatea în baza unui Cod de Etică. 

e) 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. elaborează și aplică proceduri proprii pentru fiecare tip de activitate; 

4. măsoară gradul de satisfacție a beneficiarilor pentru fiecare tip de activitate. 

f) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli; 

2. elaborarea listei de investiții; 

3. evaluarea periodică a centrului de către autoritatea/organizația/instituția care coordonează 

metodologic și/sau îl finanțează, conform unui set de indicatori, privind eficiența administrării 

resurselor financiare, materiale, resurselor umane, precum și performanța activității desfășurate;  

4. este supus auditării, cel puțin o dată la 3 ani în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienței, 

eficacității și performanțelor activității sale; 

5. deținerea de documente financiar-contabile, precum și a rapoartelor de control ale organismelor 

prevăzute de lege; 

6. elaborarea și aplicarea planului de instruire și formare profesională pentru angajații centrului; 

7. angajarea de personal calificat cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul 

Muncii - cu modificările și completările ulterioare, precum și achiziționarea serviciilor unor 

specialişti şi/sau poate încheia contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti; pentru ajutorul 

acordat pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, pot fi încheiate contracte de 

voluntariat; 

8. salarizarea personalului din cadrul centrului se realizează potrivit legislației aplicabile 

personalului contractual din sectorul bugetar în baza statului de funcții/organigramei aprobat/ă și de 

resursele financiare alocate. 

 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLAȚI” funcţionează cu un număr de 50 de posturi total personal, 

conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova, din care: 

a) personal de conducere:  

- director (111207); 

- contabil-șef (121120); 

- coordonator personal de specialitate (111220). 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar - cu 

respectarea procentului de minim 60% din totalul personalului: 

- medic primar (221107); 

- asistent medical (325901); 

- asistent farmacie (321301); 

- infirmier (532103); 

- psiholog (263411); 

http://legeaz.net/legea-136-1995-asigurarilor-reasigurarile
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- asistent social (263501); 

- instructor educație (235204); 

- masor (325501); 

- instructor ergoterapie (223003). 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

- inspector specialitate (242203); 

- administrator (515104); 

- magazine (432102); 

- electromecanic (741307); 

- șofer (832201); 

- spălătoreasă (912103); 

- muncitor calificat bucătar (512001). 

d) voluntari - la solicitare. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului; pentru serviciile 

acordate în centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, raportul angajat/beneficiar 

este de minim 1/1. 

 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este:  

a) director (111207), 

b) contabil șef (121120), 

c) coordonator personal de specialitate (111220). 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere: 

a) director (COD COR 111207) - cu următoarele atribuții: 

1. Asigură conducerea executivă a centrului şi răspunde de înfiinţarea şi de buna lui funcţionare; 

2. Reprezintă centrul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice, 

din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

3. Exercită atribuţiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

4. Exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

5. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, directorul de centru emite dispoziţii; 

6. Elaborează, revizuieşte şi aprobă metodologia de organizare şi funcţionare, manual de proceduri, 

ghidul beneficiarului, regulamentul intern sau, după caz, normele interne de funcţionare, proceduri 

de lucru etc.; 

7. Elaborează şi propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal şi statul de funcţii 

pentru avizare de către consiliul consultativ al centrului şi colegiul director al D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

8. Elaborează/revizuieşte şi aprobă fişele de post ale personalului din cadrul unităţii; 

9. Elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

10. Evaluează anual personalul din subordine, acordă calificativele acestora şi aprobă fişele de 

evaluare; 

11. Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului 

intern şi a procedurilor care reglementeză desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii; 

12. Aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor fără 

plată; 

13. Desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare a unitătii; 

14. Administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

15. Asigură în cadrul unităţii promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

persoanelor adulte; 

16. Ia în considerare şi analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor persoanelor adulte; 
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17. Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unității; 

18. Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

19. Asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a 

persoanelor adulte; 

20. Elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor 

alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

21. Elaborează proiectul instituţional (document-cadru pentru planificarea serviciilor oferite); 

22. Elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă la D.G.A.S.P.C. Prahova; 

23. Realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

24. Elaboreză şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă 

socială în instituţie; 

25. Aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

26. Vizează corespondenţa unității şi urmăreşte circuitul documentelor în instituţie; 

27. Urmăreşte accesul beneficiarilor la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere a timpului 

liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora; 

28. Elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materialele de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

29. Colaborează cu alte instituţii publice sau organizații nonguvernamentale la acţiuni care vizează 

îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

30. Administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; 

31. Răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit legii; 

32. Se subordonează directorului executiv adjunct și directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

33. Respectă codul deontologic profesional; 

34. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei 

aprobat de directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova, precum şi orice atribuţii prevăzute de lege. 

 

b) contabil-șef (COD COR 121120) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaşte şi respectă codul profesional şi legislaţia funcţiei specifice deţinute; 

2. Emite în conformitate cu prevederile legale, proiecte de operaţiuni, însoţite de note justificative, 

respectă aplicarea legii OMFP nr. 923/2014; 

3. Coordonează şi răspunde de organizarea evidenţei contabile, circuitul documentelor şi 

înregistrarea acestora; 

4. Acordă viza de control financiar preventiv şi va proceda la verificarea documentelor, conţinutul 

acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate, existenţa actelor justificative specifice 

operaţiunilor contabile; 

5. Verifică documentele, conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate, 

existenţa actelor justificative specifice operaţiunilor contabile; 

6. Coordonează şi verifică consumurile lunare ale unităţii, stabilite pe baza documentelor legale 

(liste zilnice de alimente, bonuri de consum, transferuri, donaţii etc.); 

7. Ţine evidenţa fişelor privind operaţiunile bugetare pe articole şi alineate, evidenţa sintetică şi 

analitică a tuturor conturilor folosite pentru întocmirea situaţiilor financiare şi contabile ale unităţii 

(balanţe, bilanţ); 

8. Coordonează şi verifică înscrierea corectă a tuturor drepturilor de personal (sporuri, condiţii, ore 

de noapte etc.) în aplicaţia de salarizare; 

9. Coordonează, urmăreşte şi verifică dacă se face la timp lichidarea debitorilor, respectiv a 

creditorilor; 

10. Împreună cu conducătorul unităţii, respectiv administratorul, stabileşte planul de reparaţii 

capitale şi curente, revizii tehnice pentru instalaţii, clădiri şi mijloace de transport, planul de 

achiziţii şi planul de investiţii; 

11. Controlează inopinat dacă mărfurile primite la magazie şi eliberate corespund cu cele înscrise în 

documentele de însoţire; 
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12. Se asigură că centrul deține spații special destinate preparării și păstrării alimentelor; 

13. Se asigură că servirea meselor pentru beneficiari se face în spații adecvate; 

14. Verifică dacă se asigură fiecărui beneficiar, la intervale echilibrate, 3 mese/zi; 

15. Facilitează implicarea beneficiarilor în stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor și servirea 

meselor; 

16. Se asigură că spațiile destinate preparării, păstrării, alimentelor și servirii meselor respectă 

normele igienico-sanitare și de siguranță prevăzute de legislația în vigoare; 

17. Respectă şi cunoaşte drepturile beneficiarilor înscrise în Cartă și sesizează orice abuz comis de 

personal asupra beneficiarilor; 

18. Aduce la cunoștinţă orice incident deosebit care afectează beneficiarul; se notifică cel puțin 

următoarele situații: decesul unui beneficiar, bolile infecțioase și alte accidente, contravenții și 

infracțiuni, comportament neadecvat al unui membru al personalului, absența nejustificată din 

centru; 

19. Verifică împreună cu conducătorul unităţii sau în lipsa acestuia modul de îndeplinire al 

sarcinilor de serviciu în toate sectoarele de activitate; 

20. Întocmeşte  registrul mijloacelor fixe, registrul jurnal, registrul inventar; 

21. Aprobă/întocmeşte proceduri de lucru pentru derularea activităţilor specifice financiar-

contabilitate; 

22. Îndrumă şi controlează activitatea personalului din subordine; 

23. Se asigură că centrul asigură instruirea personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate 

în centru; 

24. Se asigură că structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu 

serviciile acordate; 

25. Respectă dispozițiile legale privind angajarea personalului; 

26. Verifică dacă sunt întocmite fișe de post pentru fiecare persoană angajată; 

27. Realizează anual evaluarea personalului; 

28. Se asigură că personalul propriu are create oportunitățile și condițiile necesare creșterii 

performanțelor profesionale; 

29. Verifică dacă personalul centrului are controalele medicale periodice efectuate conform 

normelor în vigoare; 

30. Se asigură că centrul dispune de personal calificat pentru realizarea serviciilor/terapiilor de 

recuperare/reabilitare funcțională; 

31. Se asigură că centrul dispune de spații amenajate și dotate corespunzător desfășurării 

activităților/terapiilor de integrare/reintegrare socială; 

32. Asigură toate informațiile necesare privind activitatea desfășurată zilnic; 

33. Coordonează, verifică şi întocmeşte contracte de garanţii pentru gestionarii unitaţii şi verifică 

constituirea garanţiilor faţă de salariul stabilit, încasarea garanţiilor şi depunerea lor la bancă; 

34. Ţine evidenţa conturilor pentru garanţii constituite ale garanţiilor din unitate, solicită  extrase de 

cont pentru urmărirea soldurilor; 

35. Stabileşte, conform legislaţiei în vigoare, plata contribuţiei beneficiarilor cu venituri, în 

colaborare cu asistentul social şi urmăreşte încasarea acestora; 

36. Se asigură că centrul asigură beneficiarilor posibilitatea de a folosi îmbrăcăminte și încălțăminte 

proprie, în acord cu preferințele acestora; 

37. Cunoaște și aplică normele legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, 

materiale și umane  ale centrului; 

38. Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la 

nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice și locale și organizații ale societății 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

39. Are obligația de a păstra secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, 

datelor  sau informațiilor care nu sunt destinate publicității și la care au acces; 

40. Își completează permanent nivelul de cunoştinţe cu noutăţile în domeniu, frecventează şi 

absolvă cursurile de perfecţionare organizate sau recomandate de către instituţie; 

41. Manifestă politeţe şi profesionalism în timpul controlului de către şeful ierarhic superior sau de 

către alte organe competente; 
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42. Asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului, şi calităţile 

angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale; 

43. Participă la activităţi în afara programului atunci când situaţia o cere; 

44. Asigură un sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale 

individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare; 

45. Cunoaşte si respectă cu stricteţe atribuţiile din fişa postului, prevederile cuprinse în  

Regulamentul Intern al CIAPAH Urlati, R.O.F. CIAPAH Urlati, Codul de conduită al personalului 

contractual din cadrul CIAPAH Urlati, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat şi alte legi 

speciale aplicabile în cadrul relaţiei contractuale cu CIAPAH Urlati. Nerespectarea prezentelor 

atribuţii, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează; 

46. Prezentele atribuţii nu sunt limitative, angajatul având obligaţia a îndeplini şi alte sarcini 

dispuse de directorul unităţii, conexe funcţiei pe care o deţine, pentru bunul mers al activităţii 

unitaţii. 

 

c) coordonator personal de specialitate (COD COR 111220) – cu următoarele atribuții: 

1. Coordonatorul personalului de specialitate al centrului, fiind conducătorul compartimentelor 

"evaluare, socializare", "recuperare" și "asistenţă medicală", poartă răspunderea pentru activitatea 

desfăşurată de către personalul de specialitate care face parte din aceste compartimente; 

2. Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru activitatea personalului din subordinea sa 

directă; 

3. Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordinea sa directă şi propune 

directorului centrului măsuri de organizare care să conducă la îmbunatăţirea sectoarelor de activitate 

din care face parte acest personal; 

4. Asigură cunoaşterea şi aplicarea, în cadrul centrului, a normelor cuprinse în reglementări legale 

în vigoare specifice sectoarelor pe care le coordonează; 

5. Asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare, socializare şi recuperare a 

beneficiarilor; 

6. Elaborează/revizuieşte procedurile de lucru corespunzătoare activităţii compartimentului a cărui 

activitate o coordonează; 

7. Propune şefului centrului îmbunătăţirea normelor interne de funcţionare, în ceea ce priveşte 

activitatea personalului din subordinea sa directă; 

8. Efectuează anual evaluarea performanţelor profesionale pentru angajaţii din subordinea sa 

directă; 

9. Urmăreşte folosirea judicioasă a bunurilor în cadrul unitaţii (mijloace fixe, obiecte de inventar, 

hrană, rechizite, echipament, cazarmament etc.); face controale periodice în acest sens, încheind, cu 

această ocazie, procese verbale de constatare; 

10. Este dator să aibă o comportare cinstită şi corectă în unitate; 

11. Răspunde de păstrarea şi îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare; 

12. Respectă programul de lucru şi foloseşte integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor 

de serviciu; 

13. Cunoaşte şi respectă normele de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor; 

14. Cunoaşte şi respectă R.I. și R.O.F. al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Handicap Urlaţi; 

15. Cunoaşte, aplică şi respectă procedurile de lucru elaborate de către DGASPC Prahova şi de 

către conducerea centrului; 

16. Duce la îndeplinire orice notă internă, notă de serviciu sau sarcină cuprinsă în proceduri de lucru 

aprobate de directorul centrului; 

17. Organizează şi desfaşoară, în funcţie de categoria de beneficiari şi scopul/funcţiile centrului,   

împreună cu asistentul social şi instructorii de ergoterapie, activităţi de informare, consiliere, 

educaţie extracurriculară, terapii ocupaţionale etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea 

drepturilor sociale şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în 

calitate de cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea 

acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj 

mimico-gestual şi diverse dispozitive asistive etc.; 
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18. Întocmeşte, împreună cu asistentul social și instructorii de ergoterapie, proiecte privind 

derularea  activităţilor de socializare, excursii, sărbatorirea zilelor de naştere şi asigură condiţiile 

necesare pentru derularea activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber, organizează 

excursii, organizează sărbătorirea zilelor de naştere, a unor sărbători religioase, facilitează accesul 

beneficiarilor la spectacole; 

19. Promovează şi aplică măsuri de protejare a beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

20. Instruieşte personalul cu privire la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu 

beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora, organizând sesiuni 

de informare, iar procesele verbale de la aceste activităţi le aduce la cunostinţă persoanei 

responsabile cu resursele umane în vederea înregistrării în Registrul evidenţă privind perfecţionarea 

continuă a personalului; 

21. Elaborează şi răspunde de aplicarea unui program propriu de curăţenie (curățenie şi dezinfecţie) 

a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare; 

22. Prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligaţia a îndeplini şi alte sarcini 

dispuse de conducerea unităţii, conexe funcţiei pe care o deţine, pentru bunul mers al activităţii 

unităţii. 

(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 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de 

funcţionare a serviciului social „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU 

PERSOANE ADULTE CU HANDICAP URLAȚI”, a respectării standardelor minime de calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte 

funcţionarea centrului. 

(2) Consiliul consultativ este compus din: 

- 1 reprezentant al furnizorului de servicii sociale nominalizat de către directorul executiv al 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- 2  reprezentanți ai serviciului social din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități  Urlați - director centru (președintele consiliului consultativ) și un 

reprezentant; 

- 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod democratic.  

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au 

impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar, de uz personal, 

amenajare etc.); 

b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a 

acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei 

persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a 

serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru 

în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 
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ARTICOLUL 11 

Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

 

(1) Personalul de specialitate poate fi: 

 

a) Asistent medical (COD COR 325901) - cu următoarele atribuții: 

a.1 Administrarea tratamentului: 
1. Administrează tratamentul oral și parenteral beneficiarilor (injecții, perfuzii conform 

recomandărilor medicilor menționate în foile de observație). Ia toate măsurile ce se impun pentru a 

avea certitudinea că beneficiarul a primit și a luat corect tratamentul. Urmărește (în mod deosebit) 

comportamentul beneficiarilor care sunt refractari la administrarea tratamentului, se asigură ca 

aceștia să nu „mimeze” administrarea tratamentului, să nu-și provoace vărsături la scurt timp după 

administrarea medicației sau să folosească alte metode de evitare a administrării tratamentului, în 

scopul atingerii efectului scontat. 

2. Urmărește în permanență efectele tratamentului prescris de către medic și aduce la cunoștință 

acestuia observațiile făcute asupra evoluției beneficiarului (medicul va decide posibile modificări 

ale dozelor medicamentelor prescrise sau schimbarea medicației). Ia toate măsurile ce se impun 

pentru a rezolva situațiile de agitație psiho-motorie sau conflictuale dintre beneficiari prin alte 

metode decât cele terapeutice (acolo unde se poate), pentru a evita suplimentarea nejustificată a 

medicației. 

3. Medicația sau dozele de administrare se pot modifica numai în baza prescripției medicale a 

medicului, menționată în foaia de observație (în sensul ajustării/creșterii dozei). 

4. În timpul serviciului este direct răspunzător de medicația neadministrată și găsită asupra 

beneficiarului sau în cutia cu medicamente a acestuia. Pentru deficiențele constatate în acest sens la 

controalele efectuate de către medicul instituției, conducerea centrului sau organele de control 

abilitate, asistenții medicali vor fi sancționați. 

a.2 Asigurarea îngrijirilor medicale: 

5. Urmărește evoluția funcțiilor vitale ale beneficiarului (puls, tensiune arterială, temperatură, 

respirație, tranzit intestinal, diureză etc.) și le notează în foile de observație ale beneficiarilor. 

6. Acordă îngrijire în situații de urgență, iar după caz, desfășoară proceduri de internare în unități 

speciale, însoțește beneficiarii la spital în toate cazurile. 

7. Recoltează produsele biologice și patologice pentru analize, asigură transportul acestora la 

laborator și aduce rezultatele. 

8. Efectuează pansamentele și bandajele necesare (escoriații, plăgi, entorse, luxații, fracturi, 

imobilizări provizorii etc.). 

9. Îngrijește escarele conform prescripțiilor medicale și menționează în raportul de tură evoluția 

acestora. 

10. În absența medicului din unitate, solicită ori de câte ori este nevoie serviciul de ambulanță și 

menționează în raportul de tură motivele acelei solicitări și care a fost rezultatul solicitării făcute 

(tratament administrat de către personalul medical de pe ambulanță, rețeta prescrisă, transfer pentru 

investigații medicale suplimentare/tratament de specialitate/internare în alt serviciu medical etc.). 

11. Efectuează mobilizări active sau pasive ale beneficiarilor. Aceste manevre se vor executa cu 

blândețe, profesionalism și competență în conformitate cu indicațiile primite din partea medicului 

astfel încât să nu se creeze disconfort/agravarea stării generale a beneficiarului. 

12. Supraveghează manipularea echipamentelor și a instrumentarului medical folosit, răspunde de 

depozitarea seringilor, acelor, materialelor tăioase/înțepătoare folosite în cutii și în spațiile special 

amenajate. Răspunde de depozitarea materialelor infectate, a deșeurilor clinice și a altor materiale 

sau instrumente cu potențial biologic sau contagios periculos conform legislației în vigoare. 

13. Însoțește beneficiarul la efectuarea examenelor clinice/paraclinice de specialitate (consult 

interdisciplinar de specialitate efectuat în afara centrului, controale medicale diverse, control 

oftalmologic - ochelari, consult sau lucrări stomatologice, protezare etc.); 

14. În cazul decesului unui beneficiar anunță medicul centrului/serviciile medicale acreditate în 

vederea constatării decesului și eliberarea certificatului de deces. 

a.3 Supravegherea stării generale a beneficiarilor: 
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15. Urmărește în permanență care este starea generală, comportamentul, evoluția relațiilor 

interumane între beneficiari sau dintre beneficiari și salariați și aduce la cunoștința medicului 

observațiile privind evoluția sau modificările stării de sănătate a acestora. Menționează în raportul 

de tură evoluțiile nefavorabile sau toate modificările observate în comportamentul beneficiarilor 

(legate de evoluția bolii/administrarea tratamentului) și atitudinea terapeutică/verbală/ 

comportamentală pe care au urmat-o. 

16. Aduce la cunoștință medicului modificările stării generale prin îmbolnăvirile intercurente ale 

beneficiarilor, asigură izolarea bolnavului suspectat sau diagnosticat cu o boală contagioasă. Anunță 

medicul la apariția unor probleme medicale urgente care poate periclita viața beneficiarilor. În 

situații sau cazuri deosebite în care este depășit profesional sau ca posibilitate de intervenție și în 

absența medicului din unitate, solicită asistența medicală de urgență prin apelarea numărului unic de 

urgență 112. 

17. Asigură, răspunde și ia măsurile ce se impun pentru a controla comportamentul și atitudinea 

beneficiarilor pe durata transportului acestora, dacă este solicitat. 

a.4 Coordonarea activității infirmierilor: 
18. Controlează și răspunde de activitatea desfășurată de infirmier, repartizând la intrarea în tură 

fiecare infirmier pe dormitoare/alte spații în care va efectua curățenia și dezinfecția. Organizează, 

instruiește periodic, supervizează și răspunde de activitatea infirmierilor din subordine (de folosirea 

corectă a materialelor de curățenie, dezinfecție și igienă, supravegherea beneficiarilor și toate 

aspectele din domeniul de activitate, pe toată perioada de lucru). 

19. Verifică dacă infirmierii cunosc, aplică și respectă prepararea corectă și concentrațiile 

substanțelor dezinfectante care sunt folosite pentru mobilier, suprafețele din saloane, holuri, grupuri 

sanitare etc. (afișarea lor la loc vizibil).  

20. Verifică modul în care infirmierii respectă regulile de igienă la efectuarea băii corporale 

generale, tuns, bărbierit și tăierea unghiilor la mâini și picioare la beneficiarii dependenți. La 

efectuarea băii corporale generale, asistentul medical trebuie să fie prezent și să observe orice 

modificare somatică, tegumentară sau a diverselor segmente ale corpului beneficiarilor, pe care le 

aduce la cunoștință medicului unității. 

21. Verifică modul în care a fost efectuată schimbarea pampers-ilor și decide numărul de pampers-i 

necesar pentru fiecare beneficiar. Verifică dacă infirmierii cunosc și practică corect schimbarea 

pampers-ilor în conformitate cu procedura operațională în acest sens. Verifică modul în care se face 

colectarea și depozitarea pampers-ilor. 

22. Supraveghează modul în care infirmierii asigură și efectuează alimentația pasivă a beneficiarilor 

dependenți. 

23. Verifică zilnic sau ori de câte ori consideră că este nevoie dacă infirmierii au efectuat curățenia 

în spațiile de depozitare personale ale beneficiarilor (noptieră, dulap, sub saltea etc.). 

24. Verifică zilnic sau ori de câte ori consideră că este nevoie dacă se aduce la patul beneficiarului 

plosca sau urinarul (după caz). Verifică dacă s-a realizat apoi evacuarea, spălarea, dezinfectarea și 

depozitarea corespunzătoare a acestora în spațiile special amenajate. 

a.5 Coordonează și supraveghează activitatea  personalului care lucrează în blocul alimentar: 
25.  Participă la întocmirea propunerii săptămânale de meniu (ținând cont ca meniul să fie variat de 

la o zi la alta și ținând cont, pe cât posibil, de preferințele beneficiarilor), a meniului zilnic și a 

gramajelor, caloriilor, la întocmirea necesarului de alimente și medicamente, supraveghează 

calitatea igienico-sanitară a alimentelor, prepararea mâncării și distribuirea acesteia, rezolvă 

sesizările și reclamațiile legate de meniu. Verifică dacă meniul zilnic este afișat. Se asigură că 

pentru beneficiarii care urmează un anumit regim alimentar se oferă o alimentaţie dietetică, pe baza 

recomandărilor medicului de familie sau a medicului specialist. 

26. Este prezent la eliberarea alimentelor din magazie, participă, supraveghează, verifică și 

semnează pentru conformare dacă acestea corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ, în 

momentul eliberării din magazia unității. 

27. Verifică și răspunde de modul în care personalul de la bucătărie cunoaște și folosește corect 

concentrațiile substanțelor dezinfectante (afișarea lor la loc vizibil) care sunt folosite la 

dezinfectarea veselei, a vaselor de bucătărie și respectării timpilor de execuție. Verifică și răspunde 

de modul în care se respectă circuitele funcționale în acest compartiment, de efectuarea 
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corespunzătoare a curățeniei în blocul alimentar și consemnează în raportul de tură al bucătarului 

aspectele constatate. 

28. Controlează și supraveghează blocul alimentar (prepararea alimentelor, circuitul funcțional, 

dezinfecția, echipament etc), sesizează orice neregulă a personalului răspunzator și raportează 

despre acestea conducerii unității. Menționează în Raportul de tură al bucătarului dacă au fost 

efectuate corect spălarea, cloraminarea, uscarea și depozitarea corespunzătoare a vaselor de 

bucătărie și a veselei. 

a.6 Coordonarea activității personalului din sectorul spălătorie: 
29. Verifică dacă la spălătorie rufele sunt triate corespunzător, dezinfectate, spălate, uscate, 

depozitate corespunzător și ia toate măsurile ce se impun pentru respectarea circuitelor funcționale 

în acest sector cu respectarea normelor legale în vigoare. 

a.7 Alte atribuții: 

30. Respectă programul de lucru în conformitate cu graficul de lucru, aprobat de conducerea 

centrului și folosește integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nu părăsește 

instituția fără anunțarea în scris a conducerii centrului; 

31. Asigură predarea și primirea serviciului în mod corespunzător faptic și scriptic - pe bază de 

semnătură la sfârșitul programului de lucru. Fiecare asistent medical se va semna personal. 

Menționează în raportul de tură activitatea pe care a desfășurat-o, din care să reiasă tratamentul 

efectuat, evoluția beneficiarilor și alte evenimente medicale importante/deosebite petrecute în 

timpul serviciului său. Are obligația să comunice imediat directorului centrului sau medicului 

unității orice eveniment care pune în pericol siguranța beneficiarilor. 

32. Cunoaște condiția și legislația persoanelor cu dizabilități, posibilitățile acestora de adaptare în 

cadrul unității și în societate,  participă la activitatea de integrare a beneficiarului, conform Planului 

de îngrijire și asistență și a Planului personalizat. 

33. Cunoaște și respectă codul profesional și legislația specifică funcției deținute. Răspunde de 

luarea de decizii în domeniul său de activitate. 

34. Are interdicția de a părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului. În caz de neprezentare a 

schimbului, anunță conducerea unității pentru a fi luate măsurile necesare. 

35. Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică a persoanelor încredințate, pe toată perioada 

programului de lucru. 

36. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra 

beneficiarilor. 

37. Respectă reglementările privind controlul, prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale. 

38. Participă la întâlnirile de lucru ale echipei multidisciplinare. Participă la evaluarea beneficiarului 

admis în centru din punct de vedere al stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată, nevoilor 

speciale de tratament, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.). 

39. Cunoaște și participă la obiectivele/activitățile din planul personalizat pentru fiecare beneficiar. 

40. Desfășoară sesiuni de instruire permanentă a personalului de îngrijire astfel încât în activitatea 

depusă să ţină cont, în permanenţă, de principiul respectării demnităţii şi intimităţii beneficiarului. 

41. Asistenţii medicali depozitează medicamentele şi materialele necesare tratamentelor medicale în 

spaţii (cameră, dulap, frigider) închise cu cheie, iar accesul la spaţiul respectiv îl are doar personalul 

medical. 

42. Completează condica de evidenţă a medicamentelor şi materialelor consumabile folosite pentru 

tratamentul beneficiarilor în care consemnează numele beneficiarilor, cantitatea totală necesară, 

perioada de utilizare, data completării şi semnătura persoanei care întocmeşte condica şi a celei care 

eliberează medicamentele şi materialele. 

43. Desfășoară sesiuni de informare ce privesc, în principal, regimul sănătos de viaţă, educaţie 

sexuală şi contraceptivă, educaţie împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice şi de 

droguri, în baza unui program anual. 

44. Facilitează beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie şi prietenii (telefon), 

după ora 16, sâmbăta și duminica sau în sărbătorile legale, notând acest lucru în caietul special 

destinat. 

45. Însoțește membrii de familie, prietenii, vizitatorii în spaţiul special amenajat astfel încât să nu 

deranjeze alţi beneficiari și consemnează vizita în raportul de vizită, precizând numele 

beneficiarului vizitat, numele persoanei care îl vizitează, gradul de rudenie/calitatea în care îl 
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vizitează, perioada vizitei, ce i-a adus beneficiarului. Se va verifica ca alimentele care îi sunt aduse 

beneficiarului să fie ambalate și în termen de valabilitate. 

46. Asistentul medical va permite vizitele în camerele beneficiarilor cu mobilitate redusă şi va 

restricţiona accesul la vizită persoanelor care ar putea pune în pericol sănătatea fizică sau psihică a 

acestora, cu acordul beneficiarilor/a reprezentanţilor legali. 

47. Asistentul medical realizează supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, 

asigură servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, la 

indicația medicilor curanți conform procedurii. 

48. Urmărește păstrarea stării de sănătate, prevenirea îmbolnăvirilor beneficiarilor prin urmărirea 

programelor de recuperare pe etape și anuale în colaborare cu personalul de specialitate (asistent 

social, psiholog, instructor de educație/ergoterapie). 

49. Întocmește planificări anuale privind instruirea specifică a personalului din blocul alimentar, 

spălătorie, infirmieri privind curățenia, dezinfecția, respectarea circuitelor funcționale precum și 

celelalte prevederi legale în vigoare și susține instruiri trimestriale cu personalul menționat. 

50. Utilizează în mod eficient, materialele igienico-sanitare, aparatura medicală, materialele de 

curățenie și obiectele de inventar din dotarea unității, cu respectarea consumurilor normate, prin 

luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe în 

păstrarea și administrarea bunurilor. 

51. Elaborează şi răspunde de aplicarea unui program propriu de curăţenie (curățenie şi dezinfecţie) 

a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare. 

52. Întocmește fișa de intervenție în situație de risc care afectează integritatea fizică şi psihică a 

beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat 

(plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral etc.) și le predau la registratura centrului 

în vederea consemnării de către asistentul social în registrul de evidență a situațiilor de risc. 

53. Participă la activități în afara programului atunci când situația o cere. 

54. Păstrează secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, datelor sau 

informațiilor care nu sunt destinate publicității și la care au acces. 

55. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului de către șeful ierarhic superior sau de 

către alte organe competente. 

56. Poartă pe toată perioada programului de lucru, echipament de lucru/protecție, ecuson și are o 

ținută vestimentară și morală corespunzătoare. 

57. Prezintă anual conducerii unității avizul și alte documente necesare exercitării profesiei. 

58. Prezintă conducerii unității legitimația de lucru, spre vizare. 

59. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului și nu se prezintă la program sub influența 

băuturilor alcoolice. 

60. Respectă normele PSI și SSM. Are obligația de a se prezenta la biroul unității când li se solicită 

de către persoanele desemnate de conducerea unității și de a semna de luare la cunoștință a tuturor 

actelor emise/dispuse de conducere, în conformitate cu prevederile legale. Motivul refuzului 

salariatului în cauză de a nu se prezenta și/sau de a nu semna de luare la cunoștință se justifică 

imediat, în scris, conducerii unității. Refuzul nejustificat și/sau nerespectarea motivării în scris, 

constituie motiv de sancționare disciplinară și se sancționează. 

61. Are obligația de a își însuși și respecta zilnic sau, după caz, în timpul programului de lucru toate 

aspectele afișate la avizierul unității, dispuse și semnate de conducerea centrului. Invocarea de către 

salariat a necunoașterii aspectelor afișate la avizier nu este întemeiată. 

62. Cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în Regulament 

Intern al CIAPAH Urlati, ROF CIAPAH Urlați, codul de etică/conduită al personalului contractual 

din cadrul CIAPAH Urlați, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat și alte legi speciale 

aplicabile în cadrul relației contractuale cu CIAPAH Urlați. Nerespectarea prezentelor atribuții, 

constituie abatere disciplinară și se sancționează. 

63. Prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația de a îndeplini și alte sarcini 

dispuse de conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității 

unității. 
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b) Asistent farmacie (COD COR 321301) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă codul profesional și legislația specifică funcției deținute, răspunde de luarea 

de decizii în domeniul său de activitate; 

2. Organizează spațiile de lucru, de depozitare și activitatea conform normelor legale în vigoare; 

3. Asigură depozitarea medicamentelor și a materialelor necesare acordării serviciilor medicale; 

4. Întocmește comenzile de medicamente și materiale sanitare către compartimentul de achiziții 

publice, în funcție de necesarul unității; 

5. Asigură evidența medicamentelor și a altor materiale consumabile utilizate pentru îngrijirea 

beneficiarilor; 

6. Eliberează din farmacie medicamentele prescrise de medic în foaia de observație și condica de 

prescripție; 

7. Verifică cantitatea și calitatea medicamentelor, termenele de valabilitate ale acestora, efectuează 

recepția cantitativă și calitativă a medicamentelor; 

8. Răspunde de gestionarea medicamentelor și a materialelor sanitare, verifică condica de 

medicamente și cantitățile înscrise, pune de acord lunar fișele de magazie cu balanța analitică de 

verificare; 

9. Respectă reglementările privind controlul, prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale; 

10. Calculează caloriile din felurile de mâncare trecute în listele zilnice de alimente;  

11. Participă la activități în afara programului atunci când situația o cere, păstrează secretul de 

serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, datelor sau informațiilor care nu sunt 

destinate publicității și la care au acces; 

12. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului de către șeful ierarhic superior sau de 

către alte organe competente; 

13. Respectă și cunoaște drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra 

beneficiarilor; 

14. Are obligația de a purta pe toată perioada programului de lucru, echipament de lucru/protecție, 

ecuson și are o ținută vestimentară și morală corespunzătoare, prezintă conducerii unității 

legitimația de lucru, spre vizare; 

15. Prezintă anual conducerii unității avizul și alte documente (malpraxix) necesare exercitării  

profesiei; 

16. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului și nu se prezintă la program sub influența 

băuturilor alcoolice; 

17. Are obligația de a se prezenta la biroul unității când îi este solicitat de către persoanele 

desemnate de conducerea unității și de a semna de luare la cunoștință a tuturor actelor 

emise/dispuse de conducere, în conformitate cu prevederile legale. Motivul refuzului salariatului în 

cauză de a nu se prezenta și/sau de a nu semna de luare la cunoștință se justifică imediat, în scris, 

conducerii unității. Refuzul nejustificat și/sau nerespectarea motivării în scris, constituie motiv de 

sancționare disciplinară și se sancționează; 

18. Are obligația de a își însuși și respecta zilnic sau, după caz, în timpul programului de lucru toate 

aspectele afișate la avizierul unității, dispuse și semnate de conducerea centrului. Invocarea de către 

salariat a necunoașterii aspectelor afișate la avizier nu este întemeiată; 

19. Cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în  

Regulamentul Intern al CIAPAH Urlați, ROF CIAPAH Urlați, Codul de etică al personalului 

contractual din cadrul CIAPAH Urlați, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat și alte legi 

speciale aplicabile în cadrul relației contractuale cu CIAPAH Urlați. Nerespectarea prezentelor 

atribuții, constituie abatere disciplinară și se sancționează; 

20. Participă la activități în afara programului de lucru când situația o cere; 

21. Prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația de a îndeplini și alte sarcini 

dispuse de conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității 

unității. 

 

c) Asistent social (COD COR 263501) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă cu strictețe legislația specifică funcției deținute și legislația persoanelor cu 

dizabilități, asigură concordanța dintre cerințele și standardele postului, descrise în fișa postului; 
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2. Ține evidența dosarelor sociale ale beneficiarilor, verificând existența tuturor actelor necesare, 

conform legislației în vigoare și a procedurilor de lucru. 

3. Înregistrează în cartea de imobil datele de identificare ale tuturor beneficiarilor; 

4. Evaluează beneficiarul admis în centru din punct de vedere al statusului biopsihosocial, 

capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, situaţiei socio-

economice, nevoilor de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, 

riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi a evaluării 

vocaţionale; 

5. Completează după evaluare fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, o semnează și o aduce la 

cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu 

rezultatele evaluării; 

6. Conform procedurilor de lucru, împreună cu echipa multidisciplinară și cu consultarea 

beneficiarului/reprezentantului legal, întocmește planul personalizat (PP), stabilește serviciile 

asigurate beneficiarului pe perioada rezidenței în centru, precum și personalul implicat în realizarea 

planului și înmânează un formular beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, PP fiind 

revizuit la maxim 6 luni; 

7. Realizează reevaluarea beneficiarului anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv 

dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic 

al beneficiarului; 

8. Completează pentru fiecare asistat fişa beneficiarului pentru secţiunea privind serviciile pentru 

integrare/reintegrare socială; 

9. Răspunde de arhivarea dosarului personal, dosarului de servicii, foaia de observație medicală și 

dosarul psihologic ale beneficiarului odată cu încetarea serviciilor; 

10. Planifică şi organizează împreună cu psihologul sesiuni de instruire a personalului privind 

respectarea drepturilor beneficiarilor; 

11. Completează în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor inclusiv tema 

informărilor anuale şi data acestora, precum şi data efectuării informării beneficiarilor admişi în 

regim de urgenţă; 

12. Completează în Registrul de evidenţă informarea beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor 

lor legali și consemnează: data la care s-a efectuat informarea, numele beneficiarului/ 

reprezentantului său legal, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative 

prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura 

beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; 

13. Păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în fişete/dulapuri închise, accesibile doar 

personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens; 

14. Gestionează corespunzător dosarul personal al beneficiarului și se asigură că acesta este 

completat cu toate documentele conform legislației în vigoare; 

15. Ia măsuri în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, prevenirea marginalizării și 

excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale în scopul creșterii calității vieții; 

16. Întocmește toate documentele necesare eliberării cărților de identitate și a vizelor de reședință, 

 în termenele prevăzute de lege și însoțește beneficiarii la SPCLEP; 

17. Întocmește lunar, trimestrial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat, situațiile statistice 

sau altele, solicitate; 

18. Se ocupă de stabilirea contribuției de întreținere datorată de persoanele beneficiare cu venituri 

sau curatorii/reprezentanții legali ai acestora, purtând corespondență cu Casa Națională de Pensii 

sau cu familiile beneficiarilor, respectiv curatorii/reprezentanții legali ai acestora; 

19. Întocmește tabel nominal lunar cu beneficiarii și curatorii/reprezentanții legali ai acestora care 

cuprinde nivelul contribuției de întreținere pe care îl predă contabilului-șef și referentului; 

20. Însoțește în timpul vizitei, beneficiarii/reprezentanţii legali, membrii de familie și le oferă 

informaţiile solicitate, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor privind 

confidențialitatea datelor și consemnează toate vizitele în Registrul de vizite și a raportului de 

vizită; 
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21. Permite vizitele în camerele beneficiarilor cu mobilitate redusă şi va restricţiona accesul la 

vizită persoanelor care ar putea pune în pericol sănătatea fizică sau psihică a acestora, cu acordul 

beneficiarilor/a reprezentanţilor legali; 

22. Consemnează vizitele în Registrul de vizite precizând numele beneficiarului vizitat, numele 

persoanei care îl vizitează, gradul de rudenie/calitatea în care îl vizitează, perioada vizitei; 

23. Pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie şi prietenii 

(telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei prin poştă), consemnând aceste 

activități; 

24. Elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active, împreună cu 

psihologul, instructorii de ergoterapie; 

25. Organizează împreună cu psihologul, instructorii de ergoterapie activităţi care necesită un 

minim efort fizic, mental şi intelectual (gimnastică, dans, jocuri de şah, table, lectură, audiţii 

muzicale, pictură etc.) sau în aer liber; 

26. Organizează împreună cu psihologul, instructorii de ergoterapie proiecte de activitate care să  

încurajeze beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (la întreţinerea plantelor, așezarea 

patului, dulapului și efectelor personale etc.); 

27. Răspunde de afișarea la sediul centrului, într-un loc accesibil beneficiarilor, a programărilor 

activităților pentru o viață activă; 

28. Încurajează beneficiarii să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze 

serviciile din comunitate: poştă şi comunicaţii, transport, educaţie, servicii medicale şi de 

recuperare, servicii de îndrumare vocaţională, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale; 

29. Planifică împreună cu beneficiarii şi organizează periodic activităţi de socializare cu membrii 

comunităţii pentru a promova contactele sociale şi pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la 

nevoile şi viaţa beneficiarilor; 

30. Întocmește împreună cu psihologul și instructorii de ergoterapie proiecte privind derularea 

activităților de socializare, excursii, sărbătorirea zilelor de naștere și asigură condiţiile necesare 

pentru derularea activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber, a unor sărbători religioase, 

facilitează accesul beneficiarilor la spectacole, biserică etc.; 

31. Elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde 

activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora; 

32. Organizează și desfășoară, în funcţie de categoria de beneficiari şi scopul/funcţiile centrului, 

împreună cu psihologul și instructorii de ergoterapie, activităţi de informare, consiliere, educaţie 

extracurriculară, terapii ocupaţionale etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale 

şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de 

cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces 

la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi 

diverse dispozitive asistive etc.; 

33. Ține evidența numărului de beneficiari zilnic, într-un registru special, în care notează 

beneficiarii prezenți, nou internați, externați/transferați, învoiți, reveniți, celor care au părăsit 

unitatea. Anunță poliția atunci când un beneficiar părăsește unitatea, după ce anunță directorul 

centrului conform procedurilor; 

34. Anunță conducerea centrului, imediat, despre orice eveniment/accident/incident survenit în 

cadrul centrului, în legatură cu beneficiarii, anunță orice nouă internare a unui beneficiar; 

35. Sesizează conducerii unității și organelor abilitate, după caz, orice abuz comis de personal 

asupra beneficiarilor printr-o notă de constatare, referat etc.; 

36. Completează registrul special de evidenţă a incidentelor deosebite care afectează integritatea 

fizică şi psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni etc.) sau alte incidente în care 

acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral etc.). În registru 

consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecinţele asupra beneficiarului 

identificat prin nume, prenume şi vârstă, data notificării familiei şi/sau a instituţiilor competente ce 

trebuie informate conform legii, măsuri luate. Păstrează rapoartele de incidente întocmite de 

asistenții medicali; 

37. Notifică telefonic, în scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal/convenţional al 

beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost 

implicat. În caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite în maxim 
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48 de ore de la producerea acesteia. Pentru celelalte tipuri de incidente şi dacă se impune intervenţia 

sau suportul familiei/reprezentantului legal/convenţional al beneficiarului, notificarea se efectuează 

în maxim 72 de ore de la producerea incidentului. Notifică DGASPC Prahova în termen de maxim 

2 ore situațiile în care a fost necesară intervenția de urgență (când beneficiarii manifestă tulburări de 

comportament sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenţia de urgenţă, în 

mod exclusiv, a organelor abilitate, în caz de fugă, de agresiune, plecare neanunţată); 

38. Pregătește documentația pentru prezentarea la Comisiile de Expertiză pentru beneficiarii 

revizuibili; 

39. Verifică rapoartele de tură zilnice ale personalului de asistență/îngrijire/recuperare, aduce la 

cunoștință conducerii unității evenimentele survenite și vine cu propuneri pentru remedierea/ 

rezolvarea acestora; 

40. Inițiază propuneri de promovare sau înlocuire a beneficiarilor din camere în funcție de 

abilitățile, compatibilitățile și relaționarea empatică a acestora; 

41. Păstrează secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, datelor sau 

informațiilor care nu sunt destinate publicității și la care au acces; 

42. Identifică cadavrele celor decedați, se ocupă de eliberarea certificatelor de deces, îndrumă și 

organizează înhumarea conform procedurilor formalizate; 

43. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului activității sale de către conducerea 

unității sau de către alte organe competente; 

44. Cunoaște și respectă codul deontologic al asistentului social, normele și valorile eticii 

profesionale și legislația persoanelor cu dizabilități; 

45. Respectă valorile și principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justiția 

socială, demnitatea și unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relațiilor umane și 

dezvoltarea profesională permanentă în vederea creșterii calității intervenției sociale;  

46. Acționează cu onestitate și responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei și standardele 

profesionale; 

47. Are obligația de a se prezenta la biroul unității când îi este solicitat de către persoanele 

desemnate de conducerea unității și de a semna de luare la cunoștință a tuturor actelor 

emise/dispuse de conducere, în conformitate cu prevederile legale. Motivul refuzului salariatului în 

cauză de a nu se prezenta și/sau de a nu semna de luare la cunoștință se justifică imediat, în scris, 

conducerii unității. Refuzul nejustificat și/sau nerespectarea motivării în scris, constituie motiv de 

sancționare disciplinară și se sancționează; 

48. Are obligația de a își însuși și respectă zilnic sau, după caz, în timpul programului de lucru toate 

aspectele afișate la avizierul unității, dispuse și semnate de conducerea centrului. Invocarea de către 

salariat a necunoașterii aspectelor afișate la avizier nu este întemeiată; 

49. Cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în  

Regulamentul Intern al CIAPAH Urlați, ROF CIAPAH Urlați, Codul de etică al personalului 

contractual din cadrul CIAPAH Urlați, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat și alte legi 

speciale aplicabile în cadrul relației contractuale cu CIAPAH Urlați. Nerespectarea prezentelor 

atribuții, constituie abatere disciplinară și se sancționează; 

50. Participă la activități în afara programului de lucru când situația o cere; 

51. Prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația de a îndeplini și alte sarcini 

dispuse de conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității 

unității. 

 

d) Infirmier (COD COR 532103) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște condiția și legislația persoanelor cu dizabilități, posibilitățile acesteia de adaptare în 

cadrul unității și în societate și să participe la activitatea de integrare a beneficiarului, conform 

planului personalizat. Cunoaște beneficiarii din sectorul unde este repartizat (nume, prenume, 

particularități psihoindividuale); 

2. Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată 

perioada programului de lucru. Respectă drepturile beneficiarilor și  sesizează orice abuz comis de 

personal asupra beneficiarilor; 

3. Participă la formarea și organizarea autonomiei personale și sociale a beneficiarilor; 
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4. Acordă sprijin, pentru efectuarea toaletei zilnice a beneficiarilor. Efectuează toaleta zilnică a 

beneficiarilor imobilizați și ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă; 

5. Acordă ajutor zilnic beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălat parţial sau total, bărbierit, 

pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, transfer în fotoliul rulant, deplasare în interiorul 

camerei etc.). Răspund de schimbarea pampers-ilor (minim de 3 ori/zi) sau ori de câte ori este 

necesar și toaleta zilnică pentru beneficiarii cu incontinenţă (urinară, de fecale, mixtă) ținând 

evidența scrisă zilnică a pampers-ilor consumați; 

6. Efectuează zilnic manevrele de prevenire a ulcerului de decubit (escarelor) şi se utilizează 

materiale şi echipamente specifice (saltele şi perne antiescară etc.) pentru beneficiarii imobilizaţi la 

pat și completează graficul; 

7. Servește masa beneficiarilor (activ și pasiv) asigurându-le condițiile igienico-sanitare conform 

normelor specifice de igienă, urmărind în permanență noile deprinderi (igiena și autoalimentația)  

beneficiarilor. Transportă alimentele din oficiu în sălile de mese sau în saloane, cu respectarea 

normelor igienico-sanitare; 

8. Își desfăşoară activitatea sub îndrumarea, supervizarea şi responsabilitatea asistenţilor medicali, 

comunică în permanență cu cadrele medicale în vederea desfășurării în bune condiții a programului 

și asigurarea standardelor de calitate a beneficiarilor, anunță asistentul medical atunci când unul 

dintre beneficiarii aflați în grija sa prezintă manifestări deosebite sau stare generală alterată; 

9. Urmărește evidența zilnică a prezenței beneficiarilor din grupa sa; 

10. Anunță imediat conducerea unității/asistentul medical de serviciu  în cazul în care un beneficiar 

părăsește unitatea fără acord; 

11. Colaborează cu asistentul social, psiholog, instructor de educație/ergoterapie și alt personal 

dispus de conducerea unității, în vederea activităților de recuperare și reabilitare a beneficiarilor; 

12. Predă sau primește tura de serviciu faptic și scriptic - pe bază de semnătură în raportul de tură, 

caiet în care are obligația de a consemna orice eveniment survenit în timpul programului și are 

interdicția de a părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului. În caz de neprezentare a 

schimbului anunță conducerea unității pentru a fi luate măsurile necesare; 

13. Consemnează în raportul de tură toate activitățile desfășurate, modul de efectuare a curățeniei și 

dezinfecției, modul de desfășurare a servirii mesei, precum și alte activități desfășurate în timpul 

programului de lucru; 

14. Anunță orice deteriorare sau nefuncționare a obiectelor de inventar, survenite în timpul 

programului sau constatate la intrarea în tură, întocmindu-se proces verbal de constatare și aducere 

la cunoștința administratorului; 

15. Răspunde de bunurile materiale aflate în sectorul său, iar dacă deteriorarea acestora s-a produs 

din cauza nesupravegherii sau neglijenței, pagubele vor fi imputate infirmierului de serviciu; 

16. Pregătesc paturile şi schimbă lenjeria, trimite prin canalul colector lenjeria de pat şi de corp 

utilizată în saci speciali (colorați) către spălătorie şi aduc lenjeria curată din depozitul de rufe curate, 

pe care o depozitează corespunzător în dulapurile beneficiarilor; 

17. Efectuează și răspunde de activitatea de întreținere a curățeniei și de măsurile igienico-sanitare 

în spațiile de cazare, în cele de servire a mesei, a culoarelor de acces, a grupurilor sanitare și a 

spațiilor de petrecere a timpului liber, utilizând în mod eficient materialele igienico-sanitare, de 

curățenie și obiectele de inventar din dotarea unității, cu respectarea consumurilor normate, prin 

luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe în 

păstrarea și administrarea bunurilor. 

18. Efectuează dezinfecţia zilnică a mobilierului din saloane, asigură curăţenia, dezinfecţia şi 

păstrarea recipientelor utilizate sub supravegherea asistentului medical; 

19. Depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale, închise; 

20. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

21. Acționează cu onestitate și responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei și standardele 

ocupaționale profesionale; 

22. Poartă pe toată perioada programului de lucru echipament de protecție, ecuson și are  o ținută 

vestimentară și morală corespunzătoare; 

23. Participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 
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24. Realizează supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, amplasează 

obligatoriu un paravan/perdea, pregătește cadavrul pentru înhumare și îl depune la morgă; 

25. Utilizează în mod eficient materialele și obiectele de inventar din dotarea unității, cu respectarea 

consumurilor normate, prin luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea 

oricărei neglijențe în păstrarea și administrarea bunurilor; 

26. Participă la sesiunile de informare efectuate de asistentul medical privind normele de igienă; 

27. Respectă programul de lucru în conformitate cu graficul de lucru, aprobat de conducerea 

centrului și folosește integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

28. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului și nu se prezintă la program sub influența 

băuturilor alcoolice; 

29. Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii și SSM; 

30. Are obligația de a se prezenta la biroul unității când i se solicită de către persoanele desemnate 

de conducerea unității și de a semna de luare la cunoștință a tuturor actelor emise/dispuse de 

conducere, în conformitate cu prevederile legale. Motivul refuzului salariatului în cauză de a nu se 

prezenta și/sau de a nu semna de luare la cunoștință se justifică imediat, în scris, conducerii unității. 

Refuzul nejustificat și/sau nerespectarea motivării în scris, constituie abatere disciplinară și se 

sancționează; 

31. Are obligația de a își însuși și respecta zilnic sau, după caz, în timpul programului de lucru toate 

aspectele afișate la avizierul unității, dispuse și semnate de conducerea centrului. Invocarea de către 

salariat a necunoașterii aspectelor afișate la avizier nu este întemeiată; 

32. Cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în 

Regulamentul Intern al CIAPAH Urlați, ROF CIAPAH Urlați, Codul de etică/conduită al 

personalului contractual din cadrul CIAPAH Urlați, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat și 

alte legi speciale aplicabile în cadrul relației contractuale cu CIAPAH Urlați. Nerespectarea 

prezentelor atribuții, constituie abatere disciplinară și se sancționează; 

33. Prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația de a îndeplini și alte sarcini 

dispuse de conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității 

unității. 

 

e) Instructor de ergoterapie (COD COR 223003) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă condiția și legislația persoanelor cu dizabilități, posibilitățile acesteia de 

adaptare în cadrul unității și în societate și participă la activitatea de integrare a beneficiarului, 

conform standardelor minime de calitate; 

2. Cunoaște beneficiarii din grupa/sectorul unde este repartizat (nume, prenume, particularități 

psihoindividuale); 

3. Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată 

perioada programului de lucru; 

4. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra beneficiarilor; 

5. Are o atitudine corespunzătoare față de persoanele rezidente, în conformitate cu nevoile speciale 

ale fiecăruia, astfel încât să le fie respectată demnitatea umană; 

6. Promovează dezvoltarea atitudiniilor pozitive ale beneficiarului față de sine și lume; 

7. Întocmește la zi și răspunde de Fișa beneficiarului și dosarele personale ale beneficiarilor din 

grupa sa pentru a putea asigura continuitatea activităților educativ-recuperatorii ale beneficiarilor, 

conform PP; 

8. Participă împreună cu echipa multidisciplinară la evaluarea beneficiarului admis în centru din 

punct de vedere al statusului biopsihosocial, capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, 

nivelului de educaţie, nevoilor speciale de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi 

spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi a 

evaluării vocaţionale; 

9. Elaborează și aplică împreună cu echipa multidisciplinară, conform procedurilor operaționale, un 

plan de îngrijire și asistență și un plan personalizat pe baza fişei de evaluare, stabilind serviciile 

acordate fiecărui beneficiar conform potențialului evaluat; 

10. Participă la reevaluarea care se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, 

respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic 

şi/sau psihic al beneficiarului și la elaborarea planului personalizat la 6 luni; 
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11. Monitorizează evoluția beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi 

îngrijire și a planului personalizat, anexând fişa beneficiarului la dosarul de activități ale 

beneficiarului; 

12. Completează fişa beneficiarului cu datele privind activitățile zilnice, personalul implicat și 

intervalele orare; 

13. Deţine și completează un Registru de evidenţă săptămânală a programelor de 

recuperare/reabilitare funcţională în care se consemnează numele beneficiarului, numărul fişei 

beneficiarului şi semnătura acestuia; 

14. Elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active, împreună cu 

psihologul, asistentul social; 

15. Organizează împreună cu psihologul, asistentul social activităţi care necesită un minim efort 

fizic, mental şi intelectual (gimnastică, dans, jocuri de şah, table, lectură, audiţii muzicale, pictură 

etc.); 

16. Organizează împreună cu psihologul, asistentul social, în funcţie de sezon, activităţi care se 

desfăşoară în aer liber; 

17. Organizează împreună cu psihologul, asistentul social proiecte de activitate care să  încurajeze 

beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (la prepararea alimentelor, la întreţinerea 

plantelor etc.); 

18. Întocmește împreună cu psihologul și asistentul social proiecte privind derularea activităților de 

socializare, excursii, sărbătorirea zilelor de naștere și asigură condiţiile necesare pentru derularea 

activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber, organizează sărbătorirea zilelor de naştere, a 

unor sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarilor la spectacole; 

19. Organizează și desfășoară, în funcţie de categoria de beneficiari şi scopul/funcţiile centrului, 

împreună cu psihologul și asistenții sociali, activităţi de informare, consiliere, educaţie 

extracurriculară, terapii ocupaţionale etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale 

şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de 

cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces 

la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi 

diverse dispozitive asistive etc. 

20. În colaborare cu asistentul social și psiholog, desfășoară activitatea conform planului anual de 

activitate, programul personalizat și participă la îngrijirea beneficiarului; 

21. Ia măsuri de stimulare și dezvoltare a deprinderilor de autonomie a persoanei și promovează 

drepturile și interesele beneficiarului; 

22. Organizează activități cu caracter terapeutic pe grupe de deficiențe sau individual după caz, 

urmărind evoluția zilnică a persoanelor aflate în grupa/sectorul unde este repartizat; 

23. Asigură integrarea/incluziunea beneficiarului în comunitate, comunicarea interpersonală și 

aplică formele de lucru în echipă; 

24. Participă la aplicarea și desfășurarea activităților educativ-recuperatorii ale beneficiarilor. 

Activitățile se desfășoară cu respectarea orarului zilnic, aprobat de conducerea unității; 

25. Urmărește și răspunde de evidența zilnică a prezenței beneficiarilor din grupa sa pe toată 

perioada de lucru; 

26. Îndrumă și supraveghează activitatea beneficiarilor, evitând orice accident/incident; 

27. Pe parcursul efectuării activității la grupă, monitorizează și activitățile desfășurate de 

beneficiarii care au părăsit temporar grupa (toaletă, alte activități); 

28. Solicită conducerii unității necesarul de material didactic pentru grupa de care se ocupă, în baza 

planificării lunare, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, pe care o anexează la referat; 

29. Gestionează eficient resursele alocate, numai în scopul stabilit, prin planificarea lunară anexată 

la referatul de materiale; 

30. Pentru resursele solicitate și nefolosite în luna anterioară se întocmește un proces-verbal de 

inventariere, care se prezintă conducerii unității la data când se face referatul de necesitate. 

Materialele nedeclarate și găsite fără a exista o justificare prealabilă scrisă sunt considerate a fi 

păstrate pentru a fi însușite și/sau folosite în scopuri personale și constituie motiv de sancționare; 

31. Păstrează lucrările individuale, efectuate de către beneficiari în cadrul activităților zilnice, 

conform necesarului solicitat (planșe, desene, cărți de colorat etc.), care reflectă activitatea și 
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folosirea în cadrul centrului a materialelor solicitate. Prezintă aceste lucrări conducerii unității 

atunci când li se solicită; 

32. Ajută beneficiarii să își dezvolte autonomia personală și socială, în concordanță cu obiectivele 

prevăzute în planul personalizat; 

33. Colaborează cu cadrele medicale, infirmieri, asistentul social, psiholog sau cu orice altă 

categorie de personal din unitate, în vederea desfășurării în cât mai bune condiții a programului cu 

respectarea standardelor specifice de calitate a persoanelor adulte cu handicap și a procedurilor 

formalizate ale centrului; 

34. Însoțește și asistă la servirea mesei beneficiarilor, asigurând servicii de calitate, monitorizează 

abilitățile de hrănire ale beneficiarilor în vederea dezvoltării deprinderilor de autonomie personală; 

35. Cunoaște și aplică tehnici și metode adecvate, în conformitate legală, în situații de criză a 

beneficiarilor (stare de agitație psihomotorie excesivă, tendințe autoagresive, tendințe agresive față 

de alte persoane, tendințe agresive față de ambient); 

36. Întocmește și răspunde de următoarele documente care reflectă activitatea sa în cadrul 

programului desfășurat: 

- fișa beneficiarului; 

- planificări lunare; 

- planificări anuale. 

37. Poartă pe toata perioada programului de lucru echipament de lucru/protecție, după caz, ecuson 

și are o ținută vestimentară și morală corespunzătoare; 

38. Respectă programul de lucru în conformitate cu graficul de lucru, aprobat de conducerea 

centrului, și folosește integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Nu 

părăsește locul de muncă în timpul programului fără aprobarea scrisă a conducerii. Nu efectuează 

lucrări de interes personal în timpul orelor de program; 

39. Prezintă legitimația de lucru conducerii unității, spre vizare; 

40. Păstrează secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, datelor sau 

informațiilor care nu sunt destinate publicității, la care are acces; 

41. Participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

42. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului activității sale de către conducerea 

unității/persoane desemnate de conducerea unității sau alte organe competente; 

43. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului și să nu se prezinte la program sub influența 

băuturilor alcoolice; 

44. Cunoaște și respectă normele de S.S.M. și S.U. 

 

f) Instructor de educație (COD COR 235204) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă condiția și legislația persoanelor cu dizabilități, posibilitățile acesteia de 

adaptare în cadrul unității și în societate, și participă la activitatea de integrare a beneficiarului, 

conform standardelor minime de calitate; 

2. Cunoaște beneficiarii din grupa/sectorul unde este repartizat (nume, prenume, particularități 

psihoindividuale); 

3. Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată 

perioada programului de lucru; 

4. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra beneficiarilor; 

5. Are o atitudine corespunzătoare față de persoanele rezidente, în conformitate cu nevoile speciale 

ale fiecăruia, astfel încât să le fie respectată demnitatea umană; 

6. Promovează dezvoltarea atitudiniilor pozitive ale beneficiarului față de sine și lume; 

7. Întocmește la zi și răspunde de Fișa beneficiarului și dosarele personale ale beneficiarilor din 

grupa sa pentru a putea asigura continuitatea activităților educativ-recuperatorii ale beneficiarilor, 

conform PP; 

8. Participă împreună cu echipa multidisciplinară la evaluarea beneficiarului admis în centru, din 

punct de vedere al statusului biopsihosocial, capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, 

nivelului de educaţie, nevoilor speciale de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi 

spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi a 

evaluării vocaţionale; 
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9. Elaborează și aplică împreună cu echipa multidisciplinară, conform procedurilor operaționale, un 

plan de îngrijire și asistență și un plan personalizat pe baza fişei de evaluare, stabilind serviciile 

acordate fiecărui beneficiar conform potențialului evaluat; 

10. Participă la reevaluarea care se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, 

respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic 

şi/sau psihic al beneficiarului și la elaborarea planului personalizat la 6 luni; 

11. Monitorizează evoluția beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi 

îngrijire și a planului personalizat, anexând fişa de monitorizare la dosarul de activități ale 

beneficiarului; 

12. Completează fişa beneficiarului cu datele privind activitățile zilnice, personalul implicat și 

intervalele orare; 

13. Deţine și completează un Registru de evidenţă săptămânală a programelor de 

recuperare/reabilitare funcţională în care se consemnează numele beneficiarului, numărul fişei de 

monitorizare servicii şi semnătura acestuia; 

14. Elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active, împreună cu 

psihologul, asistentul social; 

15. Organizează împreună cu psihologul, asistentul social activităţi care necesită un minim efort 

fizic, mental şi intelectual (gimnastică, dans, jocuri de şah, table, lectură, audiţii muzicale, pictură 

etc.); 

16. Organizează împreună cu psihologul, asistentul social, în funcţie de sezon, activităţi care se 

desfăşoară în aer liber; 

17. Organizează împreună cu psihologul, asistentul social proiecte de activitate care să încurajeze 

beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (la prepararea alimentelor, la întreţinerea 

plantelor etc.); 

18. Întocmește împreună cu psihologul și asistentul social proiecte privind derularea activităților de 

socializare, excursii, sărbătorirea zilelor de naștere și asigură condiţiile necesare pentru derularea 

activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber, organizează sărbătorirea zilelor de naştere, a 

unor sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarilor la spectacole; 

19. Organizează și desfășoară, în funcţie de categoria de beneficiari şi scopul/funcţiile centrului, 

împreună cu psihologul și asistenții sociali, activităţi de informare, consiliere, educaţie 

extracurriculară, terapii ocupaţionale etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale 

şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de 

cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces 

la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi 

diverse dispozitive asistive etc. 

20. În colaborare cu asistentul social și psihologul, desfășoară activitatea conform planului anual de 

activitate, programul personalizat și participă la îngrijirea beneficiarului; 

21. Ia măsuri de stimulare și dezvoltare a deprinderilor de autonomie a persoanei și promovează 

drepturile și interesele beneficiarului; 

22. Organizează activități cu caracter terapeutic pe grupe de deficiențe sau individual după caz, 

urmărind evoluția zilnică a persoanelor aflate în grupa/sectorul unde este repartizat; 

23. Asigură integrarea/incluziunea beneficiarului în comunitate, comunicarea interpersonală și 

aplică formele de lucru în echipă; 

24. Participă la aplicarea și desfășurarea activităților educativ-recuperatorii ale beneficiarilor. 

Activitățile se desfășoară cu respectarea orarului zilnic, aprobat de conducerea unității; 

25. Urmărește și răspunde de evidența zilnică a prezenței beneficiarilor din grupa sa pe toată 

perioada de lucru; 

26. Îndrumă și supraveghează activitatea beneficiarilor, evitând orice accident/incident; 

27. Pe parcursul efectuării activității la grupă, monitorizează și activitățile desfășurate de 

beneficiarii care au părăsit temporar grupa (toaletă, alte activități); 

28. Solicită conducerii unității necesarul de material didactic pentru grupa de care se ocupă, în baza 

planificării lunare, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, pe care o anexează la referat; 

29. Gestionează eficient resursele alocate, numai în scopul stabilit, prin planificarea lunară anexată 

la referatul de materiale; 
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30. Păstrează lucrările individuale efectuate de către beneficiari în cadrul activităților zilnice, 

conform necesarului solicitat (planșe, desene, cărți de colorat etc.), care reflectă activitatea și 

folosirea în cadrul centrului a materialelor solicitate. Prezintă aceste lucrări conducerii unității 

atunci când li se solicită; 

31. Ajută beneficiarii să își dezvolte autonomia personală și socială, în concordanță cu obiectivele 

prevăzute în planul personalizat; 

32. Colaborează cu cadrele medicale, infirmierii, asistentul social, psihologul sau cu orice altă 

categorie de personal din unitate în vederea desfășurării în cât mai bune condiții a programului cu 

respectarea standardelor specifice de calitate a persoanelor adulte cu handicap și a procedurilor 

formalizate ale centrului; 

33. Însoțește și asistă la servirea mesei beneficiarilor, asigurând servicii de calitate, monitorizează 

abilitățile de hrănire ale beneficiarilor în vederea dezvoltării deprinderilor de autonomie personală; 

34. Cunoaște și aplică tehnici și metode adecvate, în conformitate legală, în situații de criză a 

beneficiarilor (stare de agitație psihomotorie excesivă, tendințe autoagresive, tendințe agresive față 

de alte persoane, tendințe agresive față de ambient); 

35. Întocmește și răspunde de următoarele documente care reflectă activitatea sa în cadrul 

programului desfășurat: 

- fișa beneficiarului; 

- planificări lunare; 

- planificări anuale. 

36. Poartă pe toată perioada programului de lucru, echipament de lucru/protecție, după caz, ecuson 

și are o ținută vestimentară și morală corespunzătoare; 

37. Respectă programul de lucru în conformitate cu graficul de lucru, aprobat de conducerea 

centrului, și folosește integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Nu 

părăsește locul de muncă în timpul programului, fără aprobarea scrisă a conducerii. Nu efectuează 

lucrări de interes personal în timpul orelor de program; 

38. Prezintă legitimația de lucru conducerii unității, spre vizare; 

39. Păstrează secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, datelor sau 

informațiilor care nu sunt destinate publicității, la care are acces; 

40. Participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

41. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului activității sale de către conducerea 

unității/persoane desemnate de conducerea unitații sau alte organe competente; 

42. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului și nu se prezintă la program sub influența 

băuturilor alcoolice; 

43. Cunoaște și respectă normele de S.S.M. și S.U. 

 

g) Medic primar (COD COR 221107) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă cu strictețe legislația specifică funcției deținute și legislația persoanelor cu 

dizabilități, asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului; 

2. Asigură un sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale 

individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare; 

3. Urmărește păstrarea stării de sănătate și profilaxia îmbolnăvirilor beneficiarilor din unitatea în 

care lucrează, dezvoltarea somatică și psihomotorie a acestora, redarea autonomiei personale a 

beneficiarilor prin întocmirea și ținerea la zi a fișelor de monitorizare a stării de sănătate și de 

evoluție a stării de sănătate, efectuarea programelor de recuperare; 

4. Asigură asistența medicală și de urgență prin examinarea zilnică a beneficiarilor cu afecțiuni 

acute, aplicarea medicației și a tratamentelor sau, după caz, a procedurilor, precum și internarea 

acestora în unități specializate; 

5. Selecționează beneficiarii care urmează să fie supuși acțiunilor de recuperare medicală, participă 

la elaborarea programelor de recuperare și organizează aplicarea acestora în cadrul unității; 

6. Încurajează viața activă a beneficiarilor; 

7. Realizează informarea continuă a beneficiarilor/reprezentanților legali; 

8. Controlează calitatea tratamentelor și îngrijirilor medicale, a procedurilor, a programelor 

ergoterapeutice și recuperatorii și, după caz, participă nemijlocit la aplicarea acestora; 
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9. În raport cu starea de sănătate a beneficiarilor, întocmește condica de medicamente și materiale 

sanitare; 

10. Asigură depozitarea în siguranță a medicamentelor și a materialelor necesare acordării 

serviciilor medicale; 

11. Ține evidența medicamentelor și a altor materiale consumabile utilizate pentru îngrijirea 

beneficiarilor; 

12. Răspunde de organizarea și funcționarea carantinei, precum și de aplicarea altor măsuri 

antiepidemice care se impun; 

13. Controlează și supraveghează permanent starea de curățenie și aplicarea măsurilor igienico-

sanitare în saloane, săli de mese, bucătării, grupuri sanitare etc.; 

14. Respectă normele legale în vigoare privind prevenirea și combaterea infecțiilor; verifică dacă 

toate spațiile, utilitățile, dotările, echipamentele și materialele centrului sunt curate, igienizate, ferite 

de orice sursă de contaminare; 

15. Se asigură că centrul realizează colectarea și depozitarea deșeurilor medicale periculoase 

conform prevederilor legale în vigoare; 

16. Participă la întocmirea meniul zilnic, urmărind asigurarea numărului de calorii, regimurile 

alimentare dietetice și să respecte regulile de igienă alimentară; 

17. Verifică asigurarea pentru fiecare beneficiar, la intervale echilibrate, a 3 mese/zi și implicarea 

beneficiarilor în stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor și servirea meselor; 

18. Aprobă învoirea beneficiarilor în familie, stabilind perioada și conduita terapeutică de urmat; 

19. Răspunde de luarea de decizii în domeniul său de activitate; 

20. Răspunde de inventarul din dotare; 

21. Monitorizează activitățile întreprinse de beneficiari pe perioada când nu se află în incinta 

unității, în scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare și aplică prevederile legale cu privire la 

semnalarea către organismele/instituțiile competente a oricărei situații de abuz și neglijare 

identificată și ia toate măsurile de remediere, în regim de urgență; 

22. Aduce la cunoștință benificiarilor condițiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă 

determinată și nedeterminată; 

23. Asigură asistență adecvată beneficiarului aflat în stare terminală și asigură asistența necesară în 

caz de deces a beneficiarului; 

24. Cunoaște și respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice formă de abuz comis de personal 

asupra beneficiarilor; 

25. Organizează și controlează activitatea personalului din subordine (asistent medical, infirmier), 

dispunând măsurile care se impun; 

26. Cunoaște și respectă reglementările legale în vigoare, recomandările OMS și standardele 

Comunității Europene cu privire la îngrijirea educativă, rațională și tehnică a persoanelor bolnave și 

a celor sănătoase, precum și prevederile regulamentelor de organizare și funcționare și de ordine 

interioară ale unității în care lucrează; 

27. Participă la organizarea și desfășurarea în unitatea în care lucrează, precum și în alte unități de 

asistență socială a formelor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului mediu și a 

infirmierelor; 

28. Se informează permanent de îmbunătățirea cunoștintelor profesionale și cunoașterea legislației 

în vigoare; 

29. Participă la activități în afara programului de lucru când situația o cere; 

30. Urmărește aplicarea obiectivelor consemnate în Planul Personalizat pentru fiecare beneficiar în 

parte, elaborarea unui Orar Zilnic pentru fiecare beneficiar și urmărirea aplicării acestuia; 

31. Se informează cu privire la starea de sănătate a beneficiarilor din rapoartele asistenților medicali 

și infirmieri; 

32. Propune izolarea beneficiarilor în cazul unor boli transmisibile, colaborează cu medicul de 

familie și medicii specialiști; 

33. Elaborează și aplică procedura de admitere în centru a beneficiarilor împreună cu echipa; 

34. Se asigură că fiecare beneficiar este asistat și îngrijit în centru în baza evaluării nevoilor 

individuale (autonomie personală, stare fizică, regim alimentar, medicație, preocupări, riscuri, relații 

sociale, dependență); 

35. Se asigură că beneficiarul părăsește centrul în condiții de securitate; 
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36. Elaborează, împreună cu echipa multidisciplinară, conform procedurilor operaționale, un plan 

de îngrijire și asistență și un plan personalizat pe baza fişei de evaluare, stabilind serviciile acordate 

fiecărui beneficiar conform potențialului evaluat, precum și activităţile de sprijin care i se asigură 

beneficiarului pe perioada rezidenţei și personalul implicat; 

37. Are obligația de a asigura medicația beneficiarilor prin procurarea scrisorilor medicale de la 

medicii specialiști. 

38. Menținerea legăturii cu medicul de familie la care sunt arondați beneficiarii în vederea 

actualizării datelor medicale, precum și a prescrierii rețetelor medicale; 

39. Participă periodic la formări profesionale la conferințe, simpozioane, mese rotunde, organizate 

în scop profesional; 

40. Vizitează beneficiarii când sunt internați în unități sanitare cu paturi, ținând legătura cu medicul 

curant specialist din cadrul spitalului; 

41. Efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit cu participarea 

acestuia; 

42. Întocmește împreună cu asistentul social, psihologul și responsabilul de caz planul de asistență 

și îngrijire/Planul personalizat(PP). PP este revizuit o dată la 6 luni. PP se întocmește cu consultarea 

beneficiarului; 

43. Asigură păstrarea datelor personale și a informațiilor cuprinse în documentele componente ale 

dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de confidențialitate; 

44. Asigură asistență calificată pentru menținerea igienei personale a beneficiarilor aflați în situație 

de dependență pentru realizarea activităților vieții zilnice; 

45. Se asigură că unitatea dispune de dotările necesare pentru realizarea îngrijirii personale a 

beneficiarilor; 

46. Asigură accesul fiecărui beneficiar la asistență medicală și informează beneficiarii cu privire la 

asistența medicală acordată; 

47. Asigură monitorizarea în scop preventiv și terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor și 

adaptează regimul de viață și cel alimentar conform indicațiilor specialiștilor. Ține evidența 

medicației pentru fiecare beneficiar. Se asigură că terapiile de recuperare/reabilitare funcțională se 

realizează conform planului individualizat de asistență și îngrijire/planului personalizat. Se asigură 

că unitatea dispune de dotările necesare pentru realizarea serviciilor/terapiilor de recuperare/ 

reabilitare funcțională; 

48. Asistă prin sondaj la servirea mesei beneficiarilor (alimentație activă/pasivă) asigurând servicii 

de calitate, monitorizează abilitățile, compatibilitățile de relaționare a beneficiarilor sub toate 

aspectele; 

49. Verifică rapoartele de tură zilnice ale personalului de asistență/îngrijire/recuperare, aduce la 

cunoștință conducerii unității evenimentele survenite și vine cu propuneri pentru remedierea/ 

rezolvarea acestora; 

50. Pune în practică cunoștințele, normele și valorile asistenței sociale pentru a interveni și acorda 

asistență beneficiarilor la cererea acestora și/sau de câte ori situația o impune, după caz, și face 

cunoscut conducerii unității toate aspectele legate de acestea; 

51. Inițiază propuneri de promovare sau înlocuire a beneficiarilor pe camere în funcție de abilitățile, 

compatibilitățile și relaționarea empatică a acestora și le aduce la cunoștința directorului; 

52. Păstrează secretul de serviciu, profesional și al confidențialității documentelor, datelor sau 

informațiilor care nu sunt destinate publicității și la care are acces; 

53. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului activității sale de către conducerea 

unității sau de către alte organe competente; 

54. Acționează cu onestitate și responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei și standardele 

profesionale; 

55. Are obligația de a purta, pe toată perioada programului de lucru, echipament de protecție, 

ecuson și de a avea o ținută vestimentară și morală corespunzătoare; 

56. Prezintă conducerii unității legitimația de lucru, spre vizare; 

57. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului și nu se prezintă la program sub influența 

băuturilor alcoolice; 

58. Are obligația de a se prezenta la biroul unității când i se solicită de către persoanele desemnate 

de conducerea unității și de a semna de luare la cunoștință a tuturor actelor emise/dispuse de 
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conducere, în conformitate cu prevederile legale. Motivul refuzului salariatului în cauză de a nu se 

prezenta și/sau de a nu semna de luare la cunoștință se justifică imediat, în scris, conducerii unității. 

Refuzul nejustificat și/sau nerespectarea motivării în scris, constituie abatere disciplinară și se 

sancționează; 

59. Are obligația de a își însuși și respecta zilnic sau, după caz, în timpul programului de lucru toate 

aspectele afișate la avizierul unității, dispuse și semnate de conducerea centrului. Invocarea de către 

salariat a necunoașterii aspectelor afișate la avizier nu este întemeiată; 

60. Cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în  

Regulamentul Intern al CIAPAH Urlați, ROF CIAPAH Urlați, Codul de etică/conduită al 

personalului contractual din cadrul CIAPAH Urlați, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat și 

alte legi speciale aplicabile în cadrul relației contractuale cu CIAPAH Urlați. Nerespectarea 

prezentelor atribuții, constituie abatere disciplinară și se sancționează; 

61. Prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația de a îndeplini și alte sarcini 

dispuse de conducerea unității conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității 

unității. 

 

h) Psiholog (COD COR 263401) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă cu strictețe legislația specifică funcției deținute și legislația persoanelor cu 

dizabilități, asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului; 

2. Asigură monitorizarea prin anamneză psihologică a fiecărui caz și evaluează starea de sănătate 

mintală, alcătuind fişa de evalare psihologică; 

3. Evaluează fiecare beneficiar din punct de vedere bio-fiziologic, comportamental, subiectiv-

emoțional, al personalității, cognitiv și neuropsihologic cu ajutorul metodelor și procedeelor 

definite; 

4. Evaluează beneficiarul admis în centru împreună cu echipa multidisciplinară din punct de vedere 

al statusului biopsihosocial, capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de 

educaţie, nevoilor speciale de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, 

riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi a evaluării 

vocaţionale; 

5. Alcătuieşte fișa beneficiarului pentru a defini treptat tehnicile operaţionale cu care se va opera în 

demersul psihologic de recuperare; 

6. Efectuează intervenții specifice pentru beneficiari, oferă consiliere și terapie suportivă sau de 

scurtă durată, consiliere în situații de criză, intervine prin mediere și negociere în rezolvarea 

conflictelor; 

7. Organizează, coordonează şi verifică aplicarea programelor psihorecuperatorii individuale sau de 

grup ale beneficiarilor; 

8. Organizează împreună cu asistentul social, instructorii de ergoterapie/educație activităţi care 

necesită un minim efort fizic, mental şi intelectual (gimnastică, dans, jocuri de şah, table, lectură, 

audiţii muzicale, pictură etc.); 

9. Organizează împreună cu asistentul social, instructorii de ergoterapie/educație, în funcţie de 

sezon, activităţi care se desfăşoară în aer liber; 

10. Organizează împreună cu asistentul social, instructorii de ergoterapie/educație proiecte de 

activitate care să încurajeze beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (la prepararea        

alimentelor, în gospodării anexă, la întreţinerea plantelor etc.); 

11. Organizează și desfășoară, în funcţie de categoria de beneficiari şi scopul/funcţiile centrului, 

împreună cu asistentul social și instructorii de ergoterapie, activităţi de informare, consiliere, 

educaţie extracurriculară, terapii ocupaţionale etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea 

drepturilor sociale şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în 

calitate de cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea 

acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj 

mimico-gestual şi diverse dispozitive asistive etc.; 

12. Întocmește împreună cu asistentul social și instructorii de ergoterapie/educație proiecte privind 

derularea activităților de socializare, excursii, sărbătorirea zilelor de naștere și asigură condiţiile 

necesare pentru derularea activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber, organizează 
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excursii, organizează sărbătorirea zilelor de naştere, a unor sărbători religioase, facilitează accesul 

beneficiarilor la spectacole; 

13. Derulează programe speciale de recuperare și reeducare pentru fiecare caz în parte, asigurând 

colaborarea întregii echipe de lucru; 

14. Promovează şi aplică măsuri de protejare a beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

intimidare, discriminare, violențe, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

15. Organizează sesiuni de informare a beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali, cel puțin 

o dată pe an cu privire la activitatea curentă a centrului, tipurile de abuz, modalitatea de identificare 

şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant; 

16. Instruieşte personalul cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu 

beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de sesizare a eventualelor 

forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în familie sau în comunitate, organizând sesiuni de 

informare, iar procesele verbale de la aceste activități le aduce la cunoștința persoanei responsabile 

cu resursele umane în vederea înregistrării în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă 

a personalului; 

17. Completează fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului și o semnează (inclusiv profesia/ 

ocupaţia acestora) consemnând rezultatele evaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări; 

18. Elaborează, împreună cu echipa multidisciplinară, conform procedurilor operaționale, un plan 

de îngrijire și asistență și un plan personalizat pe baza fişei de evaluare, stabilind serviciile de 

recuperare/reabilitare funcțională, precum și activităţile de sprijin care i se asigură beneficiarului pe 

perioada rezidenţei, și personalul implicat; 

19. Încheie contractul de furnizare servicii la admiterea în centru cu beneficiarul sau cu 

reprezentantul legal al acestuia, în cel puțin 3 exemplare (unul pentru beneficiar); 

20. Realizează reevaluarea anuală, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă  apar 

modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al 

beneficiarului; 

21. Consemnează serviciile de recuperare/reabilitare funcţională recomandate în planul de asistenţă 

şi îngrijire/planul personalizat, iar serviciile/terapiile specifice urmate de beneficiar sunt înscrise în 

fişa beneficiarului, iar managerul de caz/psiholog le consemnează în fișa de monitorizare (se 

consemnează data efectuării acestora); 

22. Ține evidenţa zilnică a beneficiarilor, a activităţilor desfăşurate pe intervale orare şi  

monitorizează progresele înregistrate pentru serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională 

desfășurate pentru beneficiar; 

23. Elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active, împreună cu  

asistentul social, instructorii de ergoterapie/educație; 

24. Planifică şi organizează împreună cu asistentul social sesiuni de instruire a personalului cu 

privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de 

particularitățile psiho-comportamentale ale acestora, organizând sesiuni de informare, iar procesele 

verbale de la aceste activități le aduce la cunoștință persoanei responsabile cu resursele umane în 

vederea înregistrării în Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 

25. Coordonează și verifică activitatea instructorilor de educație/ergoterapie; 

26. Inițiază propuneri de promovare a personalului contractual pe care îl coordonează; 

27. Inițiază propuneri de promovare sau înlocuire a beneficiarilor din camere în funcție de 

abilitățile, compatibilitățile și relaționare empatică a acestora; 

28. Propune măsuri în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependență, pentru prezervarea autonomiei și protecția persoanei cu dizabilități, prevenind 

marginalizarea și excluziunea socială, în scopul creșterii calității vieții; 

29. Asigură confidențialitatea datelor cu privire la beneficiar, respectând astfel drepturile omului la 

propria imagine, în conformitate cu legislația în vigoare; 

30. Cunoaște și respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice formă de abuz comis de personal 

asupra beneficiarilor; 

31. Realizează un echilibru stabil între beneficiar și familie, oferind servicii de consiliere 

beneficiarului și familiei sale; 

32. Păstrează secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, datelor sau 

informațiilor care nu sunt destinate publicității și la care are acces; 
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33. Respectă codul profesional și legislația persoanelor cu dizabilități și completează permanent 

nivelul de cunoștințe cu noutăți în domeniu; 

34. Acționează cu onestitate și responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei și standardele 

profesionale; 

35. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului activității sale de către conducerea 

unității sau de către alte organe competente; 

36. Participă la activități în afara programului de lucru când situația o cere; 

37. Aduce la cunoștința conducerii unității evenimentele survenite și vine cu propuneri pentru 

remedierea/rezolvarea acestora; 

38. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului și nu se prezintă la program sub influența 

băuturilor alcoolice; 

39. Are obligația de a își însuși și respecta zilnic sau, după caz, în timpul programului de lucru toate 

aspectele afișate la avizierul unității, dispuse și semnate de conducerea centrului. Invocarea de către 

salariat a necunoașterii aspectelor afișate la avizier nu este întemeiată; 

40. Cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în  Regulament 

Intern al CIAPAH Urlați, ROF CIAPAH Urlați, Codul de etică/conduită al personalului contractual 

din cadrul CIAPAH Urlați, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat și alte legi speciale 

aplicabile în cadrul relației contractuale cu CIAPAH Urlați. Nerespectarea prezentelor atribuții 

constituie abatere disciplinară și se sancționează; 

41. Prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația de a îndeplini și alte sarcini 

dispuse de conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității 

unității. 

 

i) Masor (COD COR 325501) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă cu strictețe legislația specifică funcției deținute și legislația persoanelor cu 

dizabilități, asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului; 

2. Răspunde de inventarul din dotare; 

3. Cunoaște dosarul de asistență socială a beneficiarilor; 

4. Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a beneficiarilor repartizați, pe toată 

perioada programului de lucru; 

5. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra beneficiarilor; 

6. Organizează programul cabinetului de masaj, cu acordul conducătorului unității, supraveghează 

beneficiarii în timpul folosirii echipamentelor; 

7. Ține legătura cu cadrele medicale în vederea desfășurării în cele mai bune condiții a activității și 

pentru asigurarea stării de sănătate a beneficiarilor; 

8. Prezintă conducerii unității necesarul de materiale și alte obiecte în vederea bunei desfășurări a 

activității. Solicită materialele necesare desfășurării în bune condiții a activității, prin referat; 

9. Întocmește fișele de masaj pentru fiecare beneficiar în parte, conform procedurii; 

10. Anunță personalul medical ori de câte ori observă schimbări în starea de sănătate a 

beneficiarilor; 

11. Respectă și cunoaște drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra 

beneficiarilor; 

12. Aduce la cunoștință orice incident deosebit care afectează beneficiarul. 

 

(2) 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 

etc.; 

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 etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului. 
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ARTICOLUL 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

 

a) administrator (COD COR 515104) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă cu strictețe legislația specifică funcției deținute și legislația persoanelor cu 

dizabilități, asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului; 

2. Răspunde de luarea de decizii în domeniul său de activitate; 

3. Întocmește lista zilnică de alimente după proiectul de meniu realizat de persoanele desemnate 

(bucătar, magazie, asistent medical) - conform dispozitie nr. 14/04.05.2017; 

4.  Întocmește nota de comandă pentru achiziția de alimente; 

5. Operează în programul informatic listele zilnice de alimente în baza documentelor primite de la 

magazie; 

6. Împreună cu conducătorul unității, respectiv contabilul-șef, stabilește planul de reparații capitale 

și curente, revizii tehnice pentru instalații, clădiri și mijloace de transport, planul de achiziții și 

planul de investiții; 

7. Solicită pe bază de referat de necesitate toate materialele sau alte obiecte de inventar, utile 

executării în depline condiții de securitate a lucrărilor; 

8. Ia măsurile necesare pentru buna funcționare a aparatelor și instalațiilor de lucru și ține legătura 

cu unitățile prestatoare de servicii în vederea reparării și punerii în funcțiune a acestora; 

9. Răspunde de inventarul din dotare; 

10. Îndrumă, supraveghează și controlează activitatea muncitorilor și propune măsuri pentru buna 

desfășurare a activității; 

11. Monitorizează cum sunt întrebuințate materialele scoase de către personalul unității, necesitatea 

lor și întrebuințarea acestora până la completa epuizare; 

12. Întocmește pentru fiecare lucrare procese verbale de finalizare a lucrărilor executate și le 

prezintă directorului pentru aprobare; 

13. Urmărește bunurile încredințate pe locurile de folosință și le centralizează periodic prin sondaj, 

ține evidența contului de obiecte de inventar pe locuri de folosință facând punctajul lunar cu 

contabilul de cont și la finele anului întocmește centralizarea acestor obiecte pe gestiuni pentru 

verificarea cu balanța analitică a unității; 

14. Verifică zilnic și constată dacă există probleme de funcționare (apă, gaze, electricitate, uși, 

ferestre, grupuri sanitare, garduri etc.) în cadrul unității,  aduce la cunoștința conducerii unității și ia 

măsuri concrete de remediere a celor constatate; 

15. Se asigură că spațiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitate producerea de 

accidente și să permită întreținerea și igienizarea curentă, se asigură că există grupuri sanitare 

separate pentru personal; 

16. Se asigură că s-a efectuat igienizarea lenjeriei de pat și a altor materiale și echipamente textile, 

precum și a lenjeriei personale și a hainelor beneficiarilor în condiții de igienă adecvate; 

17. În situația folosirii de echipe prestatoare de servicii pentru diverse lucrări în unitate, urmărește 

executarea din punct de vedere cantitativ și calitativ și aduce la cunoștința directorului, lucrările 

executate; 

18. Controlează și supraveghează blocul alimentar, dacă sunt asigurate spații special destinate 

preparării și păstrării alimentelor, circuitul funcțional, echipament, servirea meselor pentru 

beneficiari în spații adecvate și asigurarea pentru fiecare beneficiar, la intervale echilibrate, a 3 

mese/zi, cât și facilitarea implicării beneficiarilor în stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor și 

servirea meselor; 

19. Sesizează orice neregulă a personalului și raportează despre acestea conducerii unității; 

20. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra 

beneficiarilor; 

21. Se asigură că spațiile exterioare sunt amenajate și dotate astfel încât să ofere siguranță 

beneficiarilor; 
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22. Se asigură că spațiile comune sunt amenajate și dotate astfel încât să permită accesul tuturor 

beneficiarilor și condiții minime de confort; 

23. Sunt asigurate spații destinate repausului și/sau activităților de relaxare în aer liber; 

24. Se asigură că dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel încât să ofere un mediu 

ambiant confortabil, adaptat nevoilor beneficiarilor; să prevină riscul de accidente și dispun de 

echipamente și instalații care asigură lumină și ventilație naturală, precum și o temperatură optimă 

în orice sezon; 

25. Sunt puse la dispoziția beneficiarilor spații speciale pentru păstrarea hainelor, lenjeriei, 

încălțămintei, precum și a obiectelor de uz propriu, spații speciale pentru păstrarea obiectelor de 

valoare și actelor personale; 

26. Asigură instruirea personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în centru privind 

domeniul SSM/PSI; 

27. Se asigură că personalul centrului are controalele medicale periodice efectuate conform 

normelor în vigoare; 

28. Are obligația de a se prezenta la biroul unităţii când li se solicită de către persoanele desemnate 

de conducerea unitaţii şi de a semna de luare la cunostinţă a tuturor actelor emise/dispuse de 

conducere, în conformitate cu prevederile legale. Motivul refuzului salariatului în cauză de a nu se 

prezenta şi/sau de a nu semna de luare la cunoștinţă se justifică imediat, în scris, conducerii unităţii. 

Refuzul nejustificat şi/sau nerespectarea motivării în scris, constituie motiv de sancţionare 

disciplinară şi se sancţionează; 

29. Are obligaţia de a-şi însuşi şi respecta zilnic sau, după caz, în timpul programului de lucru toate 

aspectele afişate la avizierul unităţii, dispuse şi semnate de conducerea centrului. Invocarea de către 

salariat a necunoaşterii aspectelor afişate la avizier nu este întemeiată; 

30. Are obligaţia de a purta pe toată perioada programului de lucru, ecuson şi de a avea o ţinută 

vestimentară şi morală corespunzatoare; 

31. Prezintă conducerii unitaţii legitimaţia de lucru, spre vizare. 

 

 

 

b) inspector de specialitate: economist în management (COD COR 242203) - cu următoarele 

atribuții: 

1. Cunoaște și respectă cu strictețe legislația specifică funcției deținute și legislația persoanelor cu 

dizabilități, asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului; 

2. Ocupantul postului utilizează şi generează baze de date în sistemul informatic al centrului; 

3. Îşi însuşeşte şi respectă standardele privind calitatea și duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe 

cale ierarhică; 

b.1 atribuții resurse umane: 

1. Calculează drepturile bănești cuvenite salariaților, conform legilor în vigoare, cu toate drepturile 

bănești ce derivă din acestea și întocmește statele de plată - cu anexele respective necesare pentru 

verificarea salariilor (ALOP-uri); 

2. Ține evidența tuturor reținerilor ce se efectuează la salarii; 

3. Ține evidența concediilor medicale, programează concediile de odihnă și calculează drepturile 

bănești; 

4. Întocmește documentația pentru virarea pe card a drepturilor bănești cuvenite salariaților; 

5. Întocmește și răspunde de depunerea declarațiilor privind reținerile angajaților și a 

angajatorului la termenele stabilite de legislația în vigoare; 

6. Întocmește contractele de muncă, informări, actele adiționale, înștiințări etc. și ține evidența  

dosarelor personale și registrul electronic al salariaților; 

7. Întocmește fișele de post cu atribuții pentru toate posturile ocupate, după ce sunt elaborare de 

către director; 

8. Întocmește organigrama instituției, statul de funcții și statul de personal; 

9. Întocmește referate pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante, când este 

cazul; 

10. Ține evidența vechimii în muncă a salariaților; 

11. Ține evidența registrului de intrări/ieșiri; 
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12. Ține evidența condicii de prezență; 

13. Întocmește și verifică graficele de lucru; 

14. Verifică pontajele în vederea legalității făcute de persoana însărcinată cu efectuarea acestora; 

15. Sesizează conducerea unității dacă personalul încalcă prevederile legale din contractul 

individual de muncă, fișa postului, Regulamentul Intern, Codul deontologic al CIAPAH Urlați etc.; 

16. Se asigură că personalul cunoaște și aplică Codul de etică; 

17. Se asigură că personalul cunoaște modalitățile de abordare și relaționare cu beneficiarii, în 

funcție de situațiile particulare în care aceștia se află; 

18. Asigură instruirea personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în centru referitor la 

resursele umane; 

19. Respectă dispozițiile legale privind angajarea personalului; 

20. Se asigură că anual se realizează evaluarea personalului angajat; 

21. Asigură toate informațiile necesare privind activitatea desfășurată zilnic în unitate; 

22. Întocmește adeverințe de vechime, venit, pentru medic etc. în baza unei cereri înregistrate; 

23. Participă la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului dacă conducătorul 

compartimentului dispune; 

24. Răspunde şi urmăreşte modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; 

25. Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; 

26. Răspunde de respectarea normelor legale privind secretul şi confidenţialitatea datelor şi 

informaţiilor, având acces la date financiare şi date privind salarizarea întregului personal; 

27. Îndosariază documentele cu care lucrează şi operează arhivarea lor; 

28. Răspunde de exactitatea şi corectitudinea datelor furnizate; 

29. Întocmește fișele fiscale pentru personalul angajat și le depune la organul fiscal în termenul 

prevăzut de lege; 

30. Execută și alte lucrări ce derivă din sarcinile de serviciu (dări de seamă statistice pentru personal 

etc.); 

31. Completează și transmite registrul electronic general de evidență al salariaților (REVISAL); 

32. Respectă şi cunoaște drepturile beneficiarilor înscrise în Cartă şi sesizează orice abuz comis de 

personal asupra beneficiarilor; 

33. Utilizează în mod eficient materialele şi obiectele de inventar din dotarea unităţii, cu respectarea 

consumurilor normate, prin luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlaturarea 

oricărei neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor; 

34. Manifestă politeţe şi profesionalism în timpul controlului de către şeful ierarhic superior sau de 

către alte organe competente; 

35. Asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului şi calităţile 

angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale; 

36. Asigurara unui sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale 

individuale prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare. 

b.2 pentru achiziţii publice: 

1. Cunoaște și respectă legislația în domeniul achizițiilor publice; 

2. Acționează cu onestitate și responsabilitate în concordanță cu sarcinile primite în domeniul 

achizițiilor; 

3. Formulează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei în 

domeniul achiziţiilor publice; 

4. Întocmeşte proiecte de contracte şi participă la negocierea clauzelor legale ale contractelor ce 

urmează a fi încheiate de către instituţie; 

5. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate 

de către celelalte compartimente din cadrul instituţiei; 

6. Elaborează documentaţia de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a 

documentaţiei de concurs; 

7. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform normelor în vigoare în domeniul 

achiziţiilor publice; 

8. Participă la negocierea preţurilor pentru achiziţia de bunuri şi servicii de la furnizorii şi prestatorii 

unici; 

9. Întocmeşte şi propune aprobării conducerii instituţiei documentele de negociere; 
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10. Propune conducerii instituţiei constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru fiecare 

procedură de achiziţie publică; 

11. Comunică membrilor desemnaţi în comisia de evaluare a ofertelor atribuţiile ce le revin potrivit 

legislaţiei în vigoare, precum şi documentaţia de atribuire; 

12. Asigură aplicarea şi respectarea normelor legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice şi 

finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice; 

13. Urmăreşte derularea contractelor încheiate de instituţie şi asigură rezolvarea sesizărilor 

(notificărilor) referitoare la derularea contractelor de achiziţii publice încheiate de instituţie; 

14. Respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii informaţiei, documentaţiei 

privind procedurile de achiziţii publice şi securitatea acestora; 

15. Apără drepturile şi interesele legitime ale instituţiei în raporturile cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română/străină; 

16. Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice aferente; 

17. Testează, numai la solicitarea conducerii instituţiei, preţurile practicate pentru achiziţionarea de 

produse, servicii sau lucrări, le consemnează şi le supune aprobării conducerii instituţiei; 

18. Ține legătura cu furnizorii/prestatorii/executanţii din ţară şi din străinătate pentru procurarea de 

oferte şi testarea preţurilor pentru achiziţiile publice; 

19. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 

20. Sesizează conducerea instituţiei cu privire la aspectele de natură juridică ridicate de aplicarea 

actelor normative, în vederea găsirii unor soluţii unitare de aplicare. 

 

c) Inspector de specialitate: economist în economie generală (242203) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă codul deontologic al CIAPAH Urlati și legislația specifică funcției deținute 

și răspunde de executarea operațiunilor în domeniul său de activitate; 

2. Ocupantul postului utilizează şi generează baze de date în sistemul informatic al centrului; 

3. Îşi însuşeşte şi respectă standardele privind calitatea și duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe 

cale ierarhică; 

4. Asigură evidenţa contabilă a operaţiunilor, a stocurilor, a relaţiilor cu terţii, a trezoreriei şi 

evidenţă a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului patrimonial, în sistemul informatic al unităţii; 

5. Înregistrează cronologic documentele financiar-contabile conform Legii contabilităţii; 

6. Verifică intrările şi ieşirile de materiale în baza documentelor primite de la magazine (facturi, 

NIR-uri, bonuri de consum); 

7. Înregistrează încasările şi plățile în lei conform extrasului de cont; 

8. Operează avansurile din trezorerie conform deconturilor; 

9. Verifică soldurile din bancă conform extraselor de cont; 

10. Verifică încasările, provenienţa şi distribuirea acestora; 

11. Înregistrează facturi de prestaţii furnizori interni; 

12. Verifică soldurile furnizorilor și contabilizează şi verifică lunar facturile fiscale emise; 

13. Întocmeşte diverse situaţii şi rapoarte financiar-contabile şi asigură corelarea acestora; 

14. Asigură încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe conturi contabile, colaborează la 

ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile; 

15. Participă la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului dacă conducatorul 

compartimentului dispune, răspunde şi urmăreşte modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; 

16. Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; 

17. Răspunde de respectarea normelor legale privind secretul şi confidenţialitatea datelor şi 

informaţiilor, având acces la date financiare şi date privind salarizarea întregului personal; 

18. Îndosariază documentele cu care lucrează şi operează arhivarea lor; 

19. Răspunde de exactitatea şi corectitudinea datelor furnizate; 

20. Respectă și cunoaște drepturile beneficiarilor înscrise în Cartă și sesizează orice abuz comis de 

personal asupra beneficiarilor; 

21. Aduce la cunoștință orice incident deosebit care afectează beneficiarul, notificându-se cel puțin 

următoarele situații: decesul unui beneficiar, contravenții și infracțiuni, comportament neadecvat al 

unui membru al personalului, absența nejustificată din centru; 
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22. Utilizează în mod eficient materialele și obiectele de inventar din dotarea unității, cu respectarea 

consumurilor normate, prin luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel și 

înlăturarea oricărei neglijențe în păstrarea și administrarea bunurilor; 

23. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului realizat de către șeful ierarhic superior 

sau de către alte organe competente; 

24. Asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului descrise în fişa postului şi calităţile 

angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale; 

25. Asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale 

individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare; 

26. Cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în 

Regulamentul Intern al CIAPAH Urlați, R.O.F. al CIAPAH Urlați, Codul de conduită al 

personalului contractual din cadrul CIAPAH Urlați, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat și 

alte legi speciale aplicabile în cadrul relației contractuale cu CIAPAH Urlați. Pentru neîndeplinirea 

sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, ocupantul postului răspunde disciplinar, 

contravenţional sau penal, după caz. Nerespectarea prezentelor atribuții constituie abatere 

disciplinară și se sancționează; 

27. Prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația a îndeplini și alte sarcini 

dispuse de conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității 

unității, prezenta fişă a postului se va complete ori de câte ori este nevoie, în funcţie de 

reglementările care apar în legislaţie; prezenta fişă a postului este valabilă pe întreaga perioadă de 

desfăşurare a contractului de muncă, putând fi reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări 

legale sau ori de câte ori este necesar. 

 

d) Magaziner (432102) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă legislația specifică funcției deținute și codul profesional; 

2. Răspunde de executarea operațiunilor în domeniul său de activitate; 

3. Prezintă semestrial conducerii unității cazierul și alte documente necesare exercitării profesiei; 

4. Recepționează marfa în baza documentelor legale de însoțire (facturi, avize, certificate de 

garanție, calitate, licență de transport etc.), în prezența comisiei de recepție, răspunde din punct de 

vedere cantitativ și calitativ privind bunurile  recepționate; 

5. Întocmește lunar referat de achiziție cu necesarul de alimente pe care îl predă responsabilului de 

achiziții, cu viza directorului și a contabilului-șef; 

6. Răspunde, din punct de vedere cantitativ și calitativ privind bunurilor din magazie, în fața 

organelor competente; 

7. Etichetează toate bunurile și mărfurile din magazie; 

8. Solicită conducerii unității asistență tehnică de specialitate când primește bunuri cu caracteristici 

pentru care nu posedă cunoștințele necesare; 

9. Păstrează și distribuie alimentele, materialele, obiectele de inventar etc. doar în baza 

documentelor legale de intrare-ieșire, vizate de compartimentul de contabilitate al instituției; 

10. Face recepția mărfii în prezența comisiei de recepție; 

11. Înregistrează zilnic intrările și ieșirile de bunuri în fișele de magazie, după care predă 

compartimentului de contabilitate documentele justificative aferente; 

12. Verifică zilnic stocurile faptice cu cele scriptice, iar când constată diferențe, are obligația de a 

anunța contabilitatea pentru reglementarea situației; 

13. Asigură păstrarea și conservarea bunurilor încredințate, fără ca acestea să se degradeze ori 

deprecieze; în cazul deprecierilor constatate răspunde conform legislației în vigoare; 

14. Anunță administratorul unității în scris despre orice problemă administrativă (necesitatea 

reparațiilor, diverse rafturi, încuietori etc.); 

15. În cazul în care la bunurile intrate în magazia unității se constată neconcordanțe față de cele 

indicate în documentele de însoțire, împreună cu comisia de recepție și contabilul de gestiune, 

întocmește proces-verbal de diferențe care va fi predat pentru înregistrare; 

16. Are interdicția de a eliberarea bunuri materiale pe bază de dispoziții verbale sau întocmirea 

documentelor după eliberarea lor; 
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17. Întocmește bonuri de consum în baza referatelor de necesitate aprobate de către conducerea 

unității, urmărind cu atenție dacă cele înscrise în bon corespund cu cele din magazie, eliberarea 

făcându-se după aprobarea vizei directorului și control financiar preventiv propriu; 

18. Eliberarea alimentelor pentru blocul alimentar se va face numai pe baza listei zilnice de 

alimente, întocmită în 2 exemplare, din care unul rămâne la sectorul bucătărie și unul la magaziner, 

pentru înscrierea datelor stabilite (P.U., codificarea, U.M. etc.) - cantitatea eliberată, să opereze în 

fișele de magazie și să asigure predarea acestora zilnic la serviciul contabilitate împreună cu fișele 

de alimente pentru verificare și consemnare; 

19. Predă alimentele bucătarului, în prezența cadrului medical de serviciu desemnat să participe la 

eliberarea alimentelor; verifică asigurarea circuitului funcțional, la intervale echilibrate, de 3 

mese/zi; 

20. La sfârșitul fiecărei luni, stabilește rulajul, atât pe intrări, cât și pe ieșiri, stabilind corect stocul, 

după care predă situația la contabilitate pentru verificare și întocmirea balanțelor; 

21. Aduce la cunoștința conducerii unității necesarul de alimente prin referat de necesitate întocmit 

în colaborare cu administratorul, materiale și alte obiecte necesare bunei funcționări a unității; 

22. Răspunde permanent de starea de igienă și curățenie a magaziilor, precum și de circuitul 

documentelor; 

23. Întreține în bună stare aparatele de măsură și cântărire, comunicând în scris conducerii unității 

orice defecțiune după efectuarea controlului anual de metrologie; 

24. Sesizează conducerea unității în toate cazurile pentru a lua măsuri corespunzătoare în orice 

domeniu; 

25. Solicită pe bază de referat de necesitate toate materialele sau alte obiecte de inventar utile 

executării în depline condiții de securitate a lucrărilor; 

26. Respectă drepturile beneficiarilor şi sesizează orice abuz comis de personal asupra 

beneficiarilor; 

27. Participă la activităţi în afara programului atunci când situaţia o cere; 

28. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului şi nu se prezintă la program sub influenţa 

băuturilor alcoolice; 

29. Respectă normele PSI şi SSM; 

30. Manifestă politeţe şi profesionalism în timpul controlului activităţii sale de către conducerea 

unităţii sau de către alte organe competente; 

31. Are obligaţia de a purta pe toată perioada programului de lucru, ecuson şi de a  avea o ţinută 

vestimentară şi morală corespunzatoare; 

32. Prezintă conducerii unităţii legitimaţia de lucru, spre vizare; 

33. Răspunde de inventarul din dotare. 

 

e) Spălătoreasă (912103) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă legislația specifică funcției deținute și codul profesional; 

2. Răspunde de inventarul din dotare; 

3. Participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

4. Răspunde de viața, securitatea și sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate care au 

program de recuperare, pe toată perioada programului de lucru în care are beneficiari care 

desfășoară activități de ergoterapie în sectorul său; 

5. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra beneficiarilor; 

6. Primirea echipamentului și a lenjeriei murdare se face prin canalul colector direct în recipienți 

speciali amenajați la spălătorie; 

7. Sortează echipamentul și accesoriile de pat pe care le trece prin toate operațiunile necesare 

(dezinfectare, prespălare, spălare, clătire, uscare și călcare); 

8. Asigură igienizarea lenjeriei de pat și a altor materiale și echipamente textile, precum și a 

lenjeriei personale și a hainelor beneficiarilor, pe care le depozitează în rafturile de rufe curate; 

9. Triază echipamentul și cazarmamentul, îl repartizează pentru reparat pe cel deteriorat și îl calcă 

pe cel corespunzător; 

10. Solicită și folosește în mod economic materialele necesare desfășurării activității; 
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11. Solicită de la magazie materiale (metraje) pe care le transformă (croit și cusut) în efecte 

necesare bunei desfășurări a activității, întocmind procese verbale de transformare și retur la 

magazie; 

12. Verifică și asigură necesarul de echipament din dulapurile beneficiarilor; 

13. Informează administratorul unității când unele efecte nu se mai pot repara; 

14. Etichetează (personalizează) fiecare articol de îmbrăcăminte al beneficiarilor; 

15. Utilizează în mod corespunzător obietele de inventar, mașina de cusut, mașini de spălat rufe, 

stație de calcat, uscător etc.); 

16. Respectă și cunoaște drepturile beneficiarilor înscrise în Cartă și sesizează orice abuz comis de 

personal asupra beneficiarilor; 

17. Aduce la cunoștință orice incident deosebit care afectează beneficiarul, notificându-se cel puțin 

următoarele situații: decesul unui beneficiar, contravenții și infracțiuni, comportament neadecvat al 

unui membru al personalului, absența nejustificată din centru; 

18. Asigură întreținerea curățeniei și a igienei la spălătorie zilnic, prin spălarea și dezinfectarea 

căzilor, mașinilor de spălat, pereților, grupurilor sanitare etc.; 

19. Solicită pe bază de referat și folosește în mod economic materialele de curățenie necesare 

desfășurării activității; 

20. Înștiințează de îndată șeful ierarhic superior de existența unor nereguli, abateri, greutăți sau 

lipsuri în activitatea proprie locului de muncă, propunând măsuri concrete pentru prevenirea sau 

remedierea unor asemenea situații; 

21. Aduce la cunostință administatorului unității eventualele defecțiuni și disfuncționalități ale 

mașinilor, utilajelor și dotărilor pe care le are în îngrijire; 

22. Are obligația de a purta pe toată perioada programului de lucru, echipament de protecție, ecuson 

și de a  avea o ținută vestimentară și morală corespunzătoare; 

23. Prezintă conducerii unității legitimația de lucru, spre vizare; 

24. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului și nu se prezintă la program sub influența 

băuturilor alcoolice; 

25. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului activității sale de către conducerea 

unității sau de către alte organe competente. 

 

f) Şofer (832201) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă legislația specifică funcției deținute; 

2. Răspunde de luarea de decizii în domeniul său de activitate; 

3. Răspunde de autovehicolul pe care îl are în primire; 

4. Execută traseele pe baza foii de parcurs emisă zilnic; 

5. Alimentează mașina cu carburanții și lubrifianții necesari, executând operații de întreținere a 

autovehiculului și a altor utilaje (spălat, gresat, schimbat uleiul etc.); 

6. Verifică starea tehnică a autovehiculului înainte și după sosirea din cursă; 

7. Primește zilnic foaia de parcurs pentru traseele ce urmează să le efectueze, înscrie în aceasta 

numărul de kilometri parcurși pentru fiecare traseu în parte, specifică în aceasta kilometrajul indicat 

la bord  zilnic, justifică lubrifianții și carburanții consumați, după care semnează; 

8. Se preocupă permanent pentru realizarea de economii, urmărind să nu depășească consumul de 

carburanți, lubrifianți, precum și norma între reparații; 

9. Recepționează, ca organ tehnic, autovehiculul pentru a nu avea defecțiuni care să afecteze 

circulația pe drumurile publice; 

10. Curață, spală și dezinfectează mașina, păstrând-o într-o permanentă stare de funcționare; 

11. Predă zilnic foaia de parcurs la sectorul contabilitate al unității; 

12. Sesizează conducerea unității, pentru a lua măsuri corespunzătoare, când este cazul; 

13. Aduce la cunoștința administratorului unității eventualele defecțiuni; 

14. Pentru executarea lucrărilor, solicită prin referat de necesitate toate materialele sau alte obiecte 

de inventar utile executării în depline condiții de securitate a lucrărilor; solicită prin referat 

necesarul de carburant, uleiuri, piese de schimb sau eventualele reparații; 

15. Răspunde de inventarul din dotare; 

16. Respectă drepturile beneficiarilor, precum și sesizează orice abuz comis de personal asupra 

beneficiarilor; 



38 

 

17. Participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

18. Nu consumă băuturi alcoolice în incinta centrului, pe toată perioada programului de lucru și nu 

se prezintă la program sub influența băuturilor alcoolice; 

19. Manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului activității sale de către conducerea 

unității sau de către alte organe competente; 

20. Răspunde de viața, securitatea și sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată 

perioada programului de lucru; 

21. Are obligația de a purta pe toată perioada programului de lucru, echipament de protecție, ecuson 

și  de a avea o ținută vestimentară și morală corespunzătoare; 

22. Prezintă conducerii unității legitimația de serviciu, spre vizare; 

23. Participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

24. Are obligația de a se prezenta la biroul unității când i se solicită de către persoanele desemnate 

de conducerea unității și de a semna de luare la cunoștință a tuturor actelor emise/dispuse de 

conducere, în conformitate cu prevederile legale. Motivul refuzului salariatului în cauză de a nu se 

prezenta și/sau de a nu semna de luare la cunoștință se justifică imediat, în scris, conducerii unității. 

Refuzul nejustificat și/sau nerespectarea motivării în scris, constituie motiv de sancționare 

disciplinară și se sancționează. 

 

g) Electromecanic (741307) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă codul deontologic profesional și legislația specifică funcției deținute; 

2. Răspunde de luarea de decizii în domeniul său de activitate; 

3. Verifică și remediază toate deficiențele care pot crea posibilități de incendiu sau electrocutări, 

atât pentru instalația electrică, cât și pentru întreaga aparatură electrică existentă în dotarea unității; 

4. La executarea lucrărilor de întreținere și reparații, are obligația de a cunoaște normele de 

protecția muncii, NTS și SSM, de a purta echipamentul de lucru și protecție, cât și de a folosi 

sculele necesare corespunzătoare executării lucrărilor încredințate; 

5. Are interdicția de a executa lucrări care depășesc profesional cunoștințele sale pentru a 

preîntâmpina eventualele accidente tehnice; 

6. Pentru executarea lucrărilor solicită pe bază de referat de necesitate toate materialele sau alte 

obiecte de inventar necesare executării în depline condiții de securitate a lucrărilor încredințate; 

7. Nu permite beneficiarilor să utilizeze în nici un scop energia electrică, să racordeze receptorii 

electrici la sursele de curent, să repare eventualele defecțiuni la instalația electrică sau să fie folosiți 

ca ajutoare la lucrările electrice sau de altă natură care sunt în atribuțiile sale de serviciu; 

8. Verifică, întreține și remediază în caz de defecțiune instalația electrică de la mașina de spălat 

rufe, de la mașinile de călcat rufe, verifică starea de funcționare a motoarelor electrice zilnic și 

gresează rulmenții de la aceste motoare la nevoie, ține instructaje cu persoanele care lucrează zilnic 

cu utilajele de mai sus, răspunde de bunul mers al întregului sistem electric; 

9. Se asigură că dormitoarele/camerele personale dispun de echipamente și instalații care asigură 

lumină și ventilație naturală, precum și o temperatură optimă în orice sezon; 

10. Semnalează defecțiunile pe care nu le poate repara singur și care necesită intervenția 

specialiștilor; 

11. Utilizează în mod eficient, materialele, piesele de schimb, aparatura și obiectele de inventar din 

dotarea unității, cu respectarea consumurilor normate, prin luarea măsurilor necesare pentru evitarea 

risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe în păstrarea și administrarea bunurilor; 

12. Răspunde de inventarul din dotare; 

13. Asigură asistența tehnică la recepționarea aparatelor, instalațiilor și a tuturor utilajelor de lucru 

și întreține curățenia la locul de muncă; 

14. Asigură întreținerea spațiilor verzi, a clădirii; 

15. Ține evidența zilnică în raport cu lucrările efectuate și defecțiunile constatate; 

16. Înștiințează de îndată șeful ierarhic superior de existența unor nereguli, abateri, greutăți sau 

lipsuri în activitatea proprie locului de muncă, propunând măsuri concrete pentru prevenirea sau 

remedierea unor asemenea situații. 

 

h) Muncitor calificat bucătărie (512001) - cu următoarele atribuții: 

1. Cunoaște și respectă legislația specifică funcției deținute și codul profesional; 
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2. Pregătește hrana la timp și în condiții optime, conform listei zilnice de meniu; 

3. Primește în gestiunea sa alimente de la magaziner, prin cântărirea acestora în prezența 

asistentului medical desemnat; 

4. Întocmește proiectele de meniu pe baza „rețetarului tip pentru preparate culinare” în colaborare 

cu asistentul medical și magazinerul, aprobate de către conducerea instituției; 

5. Răspunde de cantitatea și calitatea hranei beneficiarilor, potrivit rației alimentare stabilite, 

respectă fluxul tehnologic de transformare/preparare conform rețetarului; 

6. În cazuri speciale, alimentele nefolosite vor fi predate la magazie cu întocmirea documentelor 

legale; 

7. Produsele alimentare găsite în blocul alimentar pentru care nu există justificare, se consideră a fi 

păstrate pentru sustragere și/sau folosite în alte scopuri personale, fapt ce atrage sancționarea 

conform Codului Muncii; 

8. Răspunde de inventarul din dotare și predă spre casare imediat obiectele deteriorate din cadrul 

bucătăriei (veselă ciobită, oale, cratițe necorespunzătoare etc.); 

9. Cunoaște rația de alimente și regulile principale de pregătire a hranei pentru beneficiari; 

10. Asigură respectarea regulilor de igienă în folosirea alimentelor, asigură curăţenia, dezinfecţia şi 

păstrarea recipientelor utilizate; 

11. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

12. Acționează cu onestitate și responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei și standardele 

profesionale;  

13. Răspunde de probele alimentare, care se vor ține 48 de ore în frigiderul de probe; 

14. Va bifa zilnic temperatura din frigider; 

15. Poartă echipament de protecție alb (bonetă, încălțăminte și halat) în perfectă stare de curățenie și 

se va schimba ori de câte ori este nevoie; 

16. Schimbă echipamentul alb cu alte halate colorate atunci când efectuează curățenia generală și la 

folosirea grupului sanitar; 

17. Separă echipamentul de protecție de hainele de stradă și de echipamentul de curățenie (dulap 

marcat); 

18. Are obligația de a purta pe toată perioada programului de lucru ecuson și de a avea o ținută 

vestimentară și morală corespunzătoare, prezintă conducerii unității legitimația de lucru, spre 

vizare; 

19. Respectă circuitele funcționale din blocul alimentar, care vor fi etichetate permanent (camere, 

mese etc.); 

20. Se asigură că spațiile special destinate preparării, păstrării alimentelor și servirii meselor 

respectă normele igienico-sanitare și de siguranță prevăzute de legislația în vigoare; 

21. Asigură fiecărui beneficiar, la intervale echilibrate, 3 mese/zi conform ordinului nr. 82/2019; 

22. Facilitează implicarea beneficiarilor în stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor și servirea 

meselor; 

23. Respectă și cunoaște drepturile beneficiarilor înscrise în Cartă și sesizează orice abuz comis de 

personal asupra beneficiarilor; 

24. Aduce la cunoștință orice incident deosebit care afectează beneficiarul; 

25. Folosește corespunzător materialele de curățenie și dezinfecție (bureți de vase, mop la 

pavimente, lavete pentru pereți, mese și ferestre, materiale dezinfectante etc.); 

26. Dezinfectează ouăle în recipientul special pentru ouă; 

27. Dezinfectează zilnic mesele de lucru, sertarele, pavimentele etc. și solicită prelevarea de teste de 

sanitație când are suspiciuni; 

28. Efectuează și răspunde de activitatea de întreținere a curățeniei și de măsurile igienico-sanitare 

în spațiile alimentare în cele de pregătire și servire a mesei, utilizând în mod eficient materialele 

igienico-sanitare, de curățenie și obiectele de inventar din dotarea unității, cu respectarea 

consumurilor normate, prin luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea 

oricărei neglijențe în păstrarea și administrarea bunurilor; 

29. Asigură igiena în toate încăperile din blocul alimentar; 

30. Asigură securitatea în timpul programului și la ieșirea din program (oprirea gazelor, a plitelor 

electrice, a apei etc.); 
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31. Răspunde de viața, securitatea și sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată 

perioada programului de lucru; 

32. Participă la activități în afara programului atunci când situația o cere. 

 

 

ARTICOLUL 13 

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) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA   ANEXA NR. 3.12 

LA HOTĂRÂREA ............... 

DIN .............................. 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE FÎNTÎNELE 
 

 

 

Art. 1. 

Dispoziții generale. Definiţie 

 

(1) Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele este unitate de asistenţă socială de interes 

public, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Prahova, având sediul în comuna Fîntînele, județul Prahova. 

(2) Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele are în componență 2 servicii sociale: Centrul 

Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari și Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Handicap. 

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Complexului de 

Servicii Comunitare Fîntînele, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, 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. 

(4) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

 

Art. 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari”, cod 

serviciu social 8730 CR - V - I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare 

seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deține Licența de funcționare seria LF nr. 0008087, din 

10.04.2017, cu sediul în comuna Fîntînele, județul Prahova. 

(2) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Handicap”, cod serviciu social 8790 CR - D - II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, cu sediul în comuna Fîntînele, 

județul Prahova. 

(3) Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova s-a aprobat înființarea, prin reorganizare, a 

„Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, instituție cu personalitate juridică, în subordinea 

Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Prahova, cu o capacitate de 36 

locuri, cu sediul în comuna comuna Fântânele, județul Prahova. 
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Art. 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Serviciul social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele acordã servicii de asistențã și îngrijire 

medicalã, îngrijire personalã, supraveghere, socializare, recuperare și reabilitare, suport 

emoțional, activitãți de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistențã socialã și 

psihologicã persoanelor vârstnice, pensionari, aflate în situații de dificultate sau în risc de 

excluziune socialã, admise în centru, pe perioadã nedeterminatã. 

(2) Seviciul social cu cazare „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Handicap” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele de a asigura persoanelor 

adulte cu dizabilitãþi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în 

termen de valabilitate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă 

medicală, îngrijire, abilitare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, 

petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de 

asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau 

integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea 

situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora. 

 

 

Art. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Cele două servicii sociale din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele 

funcționează cu respectarea prevederilor cadrului de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) ”Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Fîntînele are standard minim de calitate aplicabil Ordinul nr. 29/2019 pentru 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a 

copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate 

în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale - Anexa 1 Standardele 

minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate 

persoanelor vârstnice. 

(3) ”Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele are standard minim de calitate aplicabil Ordinul 

nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 

serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități - Anexa nr. 1 Standarde specifice 

minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru de abilitare și 

reabilitate pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru pentru viață independentă pentru 

persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 

dizabilități. 

(4) Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele este înființat prin Hotărâre a Consiliului 

Județean Prahova, funcționează ca și entitate cu personalitate juridică, în subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, având în componență 2 servicii 

sociale: 

- serviciul social „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” înfiinţat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova; 

- serviciul social „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap” 

înființat prin reorganizarea „Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte 

cu Handicap” prin Hotãrârea Consiliului Județean Prahova. 
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Art. 5 

Principiile care stau la baza activității serviciilor sociale 

 

(1) Serviciile sociale din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele se organizează și 

funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență 

socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 

în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Fîntînele sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu, cu 

respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 

487/2002, republicată; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, 

cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora 

în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

Art. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul Rezidențial pentru Persoane 

Vârstnice - Pensionari” sunt persoane vârstnice, pensionari, care se încadrează în una din 

situațiile de mai jos: 

a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor 

proprii; 

c) veniturile proprii nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; 

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; 
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e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice 

sau psihice. 

(2) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Handicap” sunt persoane adulte cu dizabilitãþi pentru care 

certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate. 

(3) Condiţiile de acces/admitere în „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - 

Pensionari” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele sunt următoarele: 

a) Asistența socialã se acordã la cererea persoanei vârstnice interesate, a reprezentantului legal al 

acesteia, a instanței judecãtorești, a personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a 

poliției, a organizației pensionarilor, a unitãților de cult recunoscute în România sau a 

organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistența socialã a persoanelor 

vârstnice. 

- Dreptul la asistențã socialã, prevãzut de Legea nr. 17/2000 privind asistența socialã a 

persoanelor vârstnice (republicatã), se stabilește pe baza anchetei sociale, cu respectarea 

criteriilor prevãzute în grila naționalã de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. 

- Pe baza analizei situației sociale, economice și medicale a persoanei vârstnice, prin ancheta 

socialã se propune mãsura de asistențã socialã justificatã de situația de fapt constatatã. 

- Dosarul privind mãsura de asistențã socialã se depune de cãtre serviciul public de asistențã 

socialã al primãriei de domiciliu al solicitantului la serviciul specializat din cadrul Direcției 

Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Prahova, care va analiza dosarul și va înainta 

propunerea de aprobare/respingere a internãrii în „Centrul Rezidețial pentru Persoane Vârstnice - 

Pensionari Fîntînele” cãtre conducerea executivã. 

- Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistențã socialã 

pentru persoanele vârstnice se face de cãtre directorul executiv al Direcției Generale de Asistențã 

Socialã și Protecția Copilului Prahova. 

b) acte necesare: 

- cererea de admitere, semnată de solicitant/reprezentant legal/convențional, adresată conducerii 

DGASPC Prahova, în original; 

- decizia de admitere, aprobată de conducerea executivă a DGASPC Prahova, în original; 

- consimțământul persoanei vârstnice (al reprezentantului legal al acesteia) privind admiterea în 

centru, în original; 

- cartea de identitate şi certificatul de naştere al beneficiarului, în copie; 

- cartea de identitate a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate a 

membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului civil, în 

copie; după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/convențional, în copie; 

- copie certificat de deces a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor, susținători legali; 

- declarație pe propria răspundere privind lipsa susținătorilor legali, dată în fața asistentului 

social sau persoanei cu atribuții de asistență socială din cadrul serviciului public de asistență 

socială; 

- copie după cel mai recent talon de pensie; 

- documente privind veniturile susținătorilor, în original; 

- ancheta socială referitoare la situația familială a persoanei vârstnice, în original; 

- grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, în original; 

- fișa de evaluare sociomedicală, în original; 

- investigații paraclinice (MRF, RBW, test HIV, aviz epidemiologic, antigen HBS, antigen HCV, 

coprocultură, examen coproparazitologic) și orice alte documente medicale care să ateste starea 

de sănătate; 

- documentele prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea beneficiarului în regim 

instituţionalizat şi/sau orice alte documente care atestă situaţia beneficiarului şi îi conferă dreptul 

de a fi asistat şi îngrijit într-un centru rezidenţial, în copie; 

- angajament de plată al solicitantului/al susținătorilor legali, în original; 

- angajament (declarație pe proprie răspundere) privind înmormântarea, în original; 

- contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original. 

c) Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de 

prioritate: 
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- este pensionar; 

- nu are familie sau nu se află în întreținerea uneia sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit 

dispozițiilor în vigoare; 

- nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit proprii; 

- necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu; 

- nu se poate gospodări singură; 

- se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau 

psihice; 

- nu dispune de venituri suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. 

d) beneficiarii serviciului social au domiciliul/reședința atât în localitatea pe a cărei rază 

administrativ-teritorială funcționează/își are sediul serviciul social, cât și în alte localități. De 

asemenea pot fi admiși în centru și solicitanți ce domiciliază în alt județ, dacă îndeplinesc 

condițiile de mai sus, în măsura în care există locuri libere; 

e) contractul de furnizare de servicii se încheie între centru/furnizorul de servicii sociale și 

beneficiar sau după caz reprezentantul legal al acestuia. Formatul și conținutul contractului de 

furnizare servicii este stabilit în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice. Contractul de furnizare servicii este 

redactat în 2 sau mai multe exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor contractului. 

f) modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului se face conform legislației în vigoare. 

- Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în cãminele organizate 

potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistența socialã a persoanelor vârstnice republicatã, precum și 

susținãtorii legali ai acestora au obligația sã plãteascã lunar o contribuție de întreținere, stabilitã 

pe baza costului mediu lunar de întreținere. 

- Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de cãtre Consiliul Județean Prahova, dupã 

caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii. 

- Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependențã al persoanei 

vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale, diminuate cu sumele 

primite din Fondul național unic de asigurãri de sãnãtate pentru finanțarea drepturilor de personal 

ale personalului medical și a medicamentelor. 

- Costul mediu lunar de întreținere trebuie sã asigure îndeplinirea nivelului standardelor de 

calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii. 

- Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel: 

a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de 

întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi 

costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 

b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de 

către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, 

pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei; 

c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un 

angajament de plată. Dacã prin aplicarea cotei prevãzute la lit. a) se acoperã valoarea totalã a 

contribuției lunare, susținãtorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plãții diferenței de 

contribuție. 

- Obligația de platã a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a 

susținãtorilor legali se stabilește printr-un angajament de platã, semnat de persoana vârstnicã, de 

reprezentantul sãu legal, dupã caz, și/sau de susținãtorul legal. Angajamentul de platã constituie 

titlu executoriu. 

- Obligația de platã a contribuției lunare în sarcina susținãtorilor legali se poate stabili și prin 

hotãrâre judecãtoreascã. 

(4) Condiţiile de acces/admitere a beneficiarilor în ”Centrul de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Handicap” sunt următoarele: 

a) actele necesare admiterii unui beneficiar sunt: 

- cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

- decizia/dispoziţia de admitere; 

- copie de pe actul de identitate, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale 

beneficiarului; 
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- copie de pe actul de identitate, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale 

reprezentantului legal; 

- acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţe 

de venit eliberate de organele financiare teritoriale pentru beneficiar şi reprezentantul său legal; 

- copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane 

în favoarea sau în obligaţia beneficiarului, dacă este cazul; 

- copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, Plan Individual de Servicii, 

Program individual de reabilitare și integrare socială; 

- documente doveditoare a situaţiei locative; 

- anchetă socială privind situaţia beneficiarului; 

- investigaţii paraclinice; 

- dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul 

sau reşedinţa persoana cu dizabilități, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura 

protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

- acte curatelă/tutelă (după caz); 

- semnarea în prealabil a unui angajament de plată, în care se înscriu datele persoanei asistate și, 

după caz, persoana/persoanele care se obligă la plata contribuției de întreținere; 

- contractul de furnizare/acordare servicii sociale semnat de părţi. 

b) admiterea beneficiarilor în centru se face prin decizie de internare emisă de Comisia de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova, în limita numărului de locuri disponibile; 

c) criteriile de eligibilitate: 

- domiciliul stabil în județul Prahova, 

- încadrarea beneficiarului într-o categorie de persoane cu handicap, 

- dosarul complet (cu documentele prevazute la punctul ,,a”); 

d) serviciile sociale sunt furnizate în baza Contractului pentru acordarea de servicii sociale, 

încheiat între centru/DGASPC Prahova şi beneficiarul de servicii sociale sau reprezentantul legal 

al acestuia. 

e) în funcție de condițiile contractuale, centrul încheie angajament de plată cu 

persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata contribuției. Angajamentele 

de plată fac parte integrantă din contractul de furnizare servicii. Formatul și conținutul 

contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/DGASPC Prahova, în baza modelului 

aprobat prin ordin al ministrului Muncii și Justiției Sociale. 

f) modalitatea de stabilire a contribuției de întreținere se stabilește conform legislației în vigoare. 

Pentru aceasta sunt necesare actele privind starea civilã, componența familiei și situația materialã 

a acesteia, precum și a persoanelor din familie sau a susținãtorilor legali: 

- copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinților, ale 

copiilor, ale soțului sau soției, după caz; 

- declarații privind lipsa susținătorilor legali, după caz; 

- acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverință de salariu, talon de pensie, adeverințe 

de venit eliberate de organele financiare teritoriale; 

- copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane 

în favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul; 

- copii de pe hotărâri judecătorești, după caz, prin care se datorează plata contribuției lunare de 

întreținere sau sunt stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane; 

- ancheta socială privind situația persoanelor asistate și a familiei sale. 

(5) Condiţii de încetare/sistare a serviciilor din „Centrul Rezidențial pentru Persoane 

Vârstnice - Pensionari”: 
a) Principalele situaţii în care centrul poate să suspende acordarea serviciilor către beneficiar pe o 

anumită perioadă de timp sunt următoarele: 

- la cererea motivată a beneficiarului, în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; se 

solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe perioada 

respectivă; 

- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului 

medical din serviciul de ambulanţă; 
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- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de 

recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în 

măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului; se solicită acordul scris 

al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea 

licenţei de funcţionare a centrului etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul 

public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a 

situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată 

etc.). 

b) Principalele situaţii în care încetează acordarea serviciilor, precum şi modalităţile de 

intervenţie sunt următoarele: 

- la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se 

solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/reședința/unde va locui); în termen de 

maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de 

asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana 

respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate; 

- după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi 

angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, 

îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, 

centrul notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială 

va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor 

de găzduire şi îngrijire oferite; 

- transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă 

a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din 

centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta; 

- la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile 

corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când 

se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public 

de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a 

situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie etc.); 

- caz de deces al beneficiarului; 

- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea 

acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului; 

- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar. 

* Încetarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele două situaţii menţionate mai sus se 

realizează de conducătorul centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului 

consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul 

centrului/furnizorului, 2 reprezentanţi ai personalului, responsabilul de caz şi 2 reprezentanţi ai 

beneficiarilor. 

* În caz de ieşire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în 

termen de maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază 

teritorială îşi are domiciliul, reședința sau unde locuiește beneficiarul, documente care să conțină 

informații despre acesta (referitoare la identitatea sa, date de contact, starea de sănătate, motivele 

ieșirii acestuia din centru etc.). 

(6) Condiţiile de încetare/sistare a serviciilor din „Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Handicap” sunt următoarele: 

a) Principalele situații în care centrul/furnizorul acestuia poate suspenda acordarea serviciilor 

pentru un beneficiar sunt: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, 

pentru o perioadã de maxim 15 zile; 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadã de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura gãzduirea și îngrijirea pe perioada respectivã și a 

anchetei sociale realizatã de personal din cadrul centrului; 

- în caz de internare în spital cu o duratã mai mare de 30 de zile; 
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- în caz de transfer într-o altã instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul 

scris al instituției cãtre care se efectueazã transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului 

legal. 

b) Principalele situații în care centrul/furnizorul acestuia poate înceta acordarea serviciilor pentru 

un beneficiar sunt: 

- la cererea scrisã a beneficiarului care are prezervatã capacitatea de discernãmânt; dacã este de 

acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisã domiciliul sau reședința unde pleacã dupã 

încetarea acordãrii serviciului; în situația în care beneficiarul comunicã adresa, în termen de 5 

zile, centrul va notifica serviciul public de asistențã socialã pe a cãrei razã teritorialã va locui 

beneficiarul; 

- la cererea reprezentantului legal, însoțitã de un angajament scris prin care acesta se obligã sã 

asigure gãzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de 

la încetare, centrul sã notifice serviciul public de asistențã socialã pe a cãrei razã teritorialã va 

locui beneficiarul; 

- transfer în altã instituție rezidențialã, la cererea scrisã a beneficiarului/reprezentantului legal, cu 

acordul instituției respective; 

- centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzãtoare sau se închide, cu obligația de a 

soluționa împreunã cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetãrii, 

transferul beneficiarului/beneficiarilor; 

- la expirarea termenului prevãzut în contract; 

- în cazul în care beneficiarul nu respectã clauzele contractuale, pe baza hotãrârii cu majoritate 

simplã a unei comisii formate din conducãtorul centrului, un reprezentant al furnizorului de 

servicii sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului și 2 reprezentanți 

ai beneficiarilor; 

- în cazuri de forțã majorã (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, 

suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații furnizorul va asigura, în condiții de 

siguranțã, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

- în caz de deces al beneficiarului. 

(7) Persoanele beneficiare de serviciile sociale furnizate în cadrul „Centrului Rezidențial 

pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” Fîntînele au următoarele drepturi: 

a) de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate 

de beneficiari ai centrului rezidențial şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi 

privesc; 

b) de a-şi desfăşura viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim; 

c) de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele 

vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile; 

d) de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform 

potenţialului şi dorinţelor personale; 

e) de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate; 

f) de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

g) de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii; 

h) de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 

i) de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

j) de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

k) de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce 

depăşesc taxele convenite pentru servicii; 

l) de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau 

alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii; 

m) de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

n) de a beneficia de intimitate; 

o) de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, 

conform legii; 

p) de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 
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q) de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală 

sau a acordurilor scrise între centru şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea 

banilor şi bunurilor; 

r) de a practica cultul religios dorit; 

s) de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centrul rezidențial, 

împotriva voinţei lor; 

t) de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

u) de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de centrul rezidențial; 

v) de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre 

procedurile aplicate în centrul rezidențial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu 

acestea; 

w) de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centrul rezidențial; 

y) de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în 

anumite circumstanţe stabilite prin contractul de furnizare servicii; 

z) de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

(8) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

Fîntînele au următoarele drepturi: 

a) sã li se respecte drepturile și libertãțile fundamentale, fãrã nici o discriminare; 

b) sã fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la 

situațiile de risc ce pot apãrea pe parcursul derulãrii serviciilor; 

c) sã li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) sã beneficieze de serviciile prevãzute în contractul de furnizare servicii; 

e) sã participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) sã li se asigure pãstrarea confidențialitãții asupra datelor personale, informațiilor furnizate și 

primite; 

g) sã li se garanteze demnitatea și intimitatea; 

h) sã fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 

i) sã-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite; 

j) sã li se asigure continuitatea serviciilor furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au 

generat situația de dificultate; 

k) sã li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilitãți. 

(10) Persoanele beneficiare de serviciile sociale furnizate în cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Fîntînele au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 

Art. 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale serviciilor sociale din cadrul „Centrului Rezidențial pentru 

Persoane Vârstnice - Pensionari” Fîntînele sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată; 

3. îngrijire personală; 

4. supraveghere; 
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5. îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale; 

6. recuperare/reabilitare funcțională; 

7. viață activă și contacte sociale; 

8. de socializare și de petrecere a timpului liber; 

9. integrare/reintegrare socială; 

10. alte activități, după caz: masă (inclusiv preparare hrană caldă), curățenie, asistență medicală 

asigurată de medic geriatru, internist sau medic de familie, menaj, pază, alte activități 

administrative, asistență în stare terminală, asistență în caz de deces. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite în cadrul 

centrului; 

2. Facilitarea accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/reprezentanților 

convenționali/membrilor familiilor lor, anterior admiterii benficiarilor, pentru a cunoaște 

condițiile de locuit și desfășurare a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

3. Elaborarea și utilizarea unui Ghid al Beneficiarului pentru informarea exclusivă a 

beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/membrilor 

familiilor lor cu privire la facilitățile și serviciile oferite; 

4. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitățile/serviciile 

derulate, precum și cu privire la activitatea curentă a centrului; 

5. Elaborarea și mediatizarea raportului anual de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea și aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Informarea beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali ai acestora asupra drepturilor și 

obligațiilor beneficiarilor; 

3. Instruirea personalului angajat asupra obligativității respectării și cunoașterii drepturilor 

beneficiarilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor; 

4. Elaborarea și aplicarea Codului de Etică; 

5. Instruirea personalului angajat asupra obligativității respectării, cunoașterii și aplicării Codului 

de etică; 

6. Instruirea personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu 

beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

7. Protejarea beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării și tratamentului 

degradant sau inuman prin luarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de 

tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor; 

8. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile 

primite; 

9. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu 

privire la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

10. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu DGASPC Prahova, a documentației și realizarea demersurilor pentru 

obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, conform 

legislației în vigoare; 

2. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

4. Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul 

serviciului social; 

5. Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 
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6. Încurajarea beneficiarilor și a personalului în elaborarea Planului de dezvoltare al serviciului 

social, care are în vedere îmbunătățirea activității și creșterea calității vieții beneficiarilor; 

7. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială, precum și alte foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

2. organizarea şi conducerea contabilităţii financiare a centrului; 

3. elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în concordanţă cu scopul centrului; 

4. gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul centrului; 

5. asigurarea unei structuri de personal care să asigure activităţile şi serviciile acordate, în 

concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilor centrului; 

6. elaborarea şi aplicarea unui plan de instruire şi formare/pregătire profesională pentru salariaţii 

centrului; 

7. iniţierea, aplicarea şi dezvoltarea de către conducerea centrului a unor controale privind 

supravegherea activităţilor desfăşurate în centru; 

8. supravgherea activităților desfășurate în centru. 

(2) Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele sunt 

următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi de: 

1. Reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. Găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată; 

3. Alimentație; 

4. Asistență pentru sănătate; 

5. Îngrijire personală; 

6. Informare și asistență socială, servicii de asistență socială (beneficiarii vor fi informați cu 

privire la drepturi și facilități sociale); 

7. Consiliere psihologică (beneficiarilor le vor fi asigurate condiții pentru menținerea echilibrului 

psiho-afectiv și optimizare personală); 

8. Abilitare și reabilitare (beneficiarilor le vor fi asigurate servicii personalizate de menținere sau 

dezvoltare a potențialului funcțional); 

9. Îngrijire și asistență (beneficiarilor le va fi asigurată îngrijirea în baza evaluării nevoilor 

individuale); 

10. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive); 

11. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice (beneficiarii 

vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice); 

12. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare); 

13. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate); 

14. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngijire); 

15. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a 

propriei sănătăți (beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de 

îngrijire a propriei sănătăți); 

16. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 

(beneficiarii vor fi încurajați să realizeze acțiuni și sarcini casnice de fiecare zi într-o ambianță 

plăcută); 

17. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiuni și 

stabilire a relațiilor interpersonale); 
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18. Educație pregătire pentru muncă (beneficiarii vor primi sprijin pentru 

menținerea/îmbunătățirea nivelului de educație/pregătire pentru muncă); 

19. Asistență și suport pentru luarea unei decizii (beneficiarilor li se va acorda asistență 

individuală pentru luarea de decizii conform voinței și preferințelor proprii); 

20. Integrare și participare socială și civică (beneficiarii vor primi sprijin pentru implicarea 

activă în viața socială și civică a comunității). 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi de: 

1. Punere la dispoziția publicului a materialelor informative privind activitățile derulate și 

serviciile oferite; 

2. Facilitare a accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/reprezentanților 

convenționali/membrilor familiilor lor, anterior admiterii beneficiarilor pentru a cunoaște 

condițiile de locuit și desfășurare a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

3. Elaborare și utilizare a unui Ghid al Beneficiarului pentru informarea exclusivă a 

beneficiarilor sau, după caz, reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/membrilor 

familiilor lor, cu privire la facilitățile și serviciile oferite; 

4. Informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitãțile sociale existente, clarificãri privind 

demersurile de obținere; 

5. Sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prietenii etc.; 

6. Informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive 

asistive și tehnologii de acces; 

7. Informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței; 

8. Informare despre programele de lucru, facilitãțile oferite de cabinete medicale, servicii de 

abilitare și reabilitare, servicii balneo etc.; 

9. Informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietã, card de parcare, 

bilete; 

10. Informare despre activitãți și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori 

sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale; 

11. Informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în 

situații de viațã asemãnãtoare; 

12. Elaborare a planului individual de intervenție socialã pentru fiecare beneficiar care cuprinde 

activitãți și servicii specifice nevoilor acestuia; 

13. Afișare a informațiilor necesare privind activitatea desfãșuratã zilnic (programul zilnic al 

personalului de conducere și al personalului de specialitate care funcționeazã în cabinetele de 

specialitate); 

14. Elaborare a Rapoartelor de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor 

înscrise în Cartă; 

3. Organizarea de sesiuni de informare cu beneficiarii/reprezentanții legali/convenționali ai 

acestora asupra drepturilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor; 

4. Elaborarea Codului de etică; 

5. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, cunoașterii 

și aplicării Codului de etică; 

6. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață 

sănătos, precum și asupra drepturilor fundamentale; 

7. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la tipurile 

de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament 

degradant; 

8. Desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație extracurriculară, terapii 

ocupaționale, care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor sociale și a legislației, a 
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valorilor promovate în comunitate, a drepturilor și obligațiilor în calitate de cetățeni, pregătire 

pentru viața independentă, facilitare aces la locuință și adaptarea acesteia, acces la un loc de 

muncă, acces la formare vocațională și profesională, utilizare limbaj mimico-gestual și diverse 

dispozitive asistive etc.; 

9. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu 

privire la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

10. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, 

comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale 

ale acestora; 

11. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile 

primite; 

12. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, 

conform legislației în vigoare; 

4. Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul 

serviciului social; 

5. Elaborarea anuală a Raportului de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă 

descriere a activităților, gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele 

întâmpinate, proiecte finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a 

beneficiarilor/reprezentanților legali față de calitatea vieții în centru; 

6. Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

7. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, precum și alte 

foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și 

funcționare; 

2. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

3. întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului și a contului de încheiere al exercițiului 

bugetar; 

4. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, 

dotări, aparatură; 

5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 

desfășurări a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă 

module de instruire privind: 

- egalitatea de șanse; 

- prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; 

- respect pentru diversitate; 

- respect pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 
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Art. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele funcționează cu un număr de 50 posturi total 

personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova, având în structura sa 

două centre: 

a) Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari; 

b) Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap. 

(2) Structura de personal pe centre și tipuri de specialități este următoare: 

a) personal de conducere: director şi contabil şef; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

psiholog, asistent social, medic medicină generală, asistent medical (generalist), instructor de 

ergoterapie, infirmier, îngrijitor, kinetoterapeut, maseur. 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: inspector 

de specialitate, referent, casier, administrator, magaziner, şofer, muncitor calificat bucătărie, 

muncitor necalificat bucătărie, muncitor calificat electrician, muncitor calificat fochist.   

d) voluntari, cu respectarea legislației în domeniul voluntariatului. 

(3) Personalul de specialitate de îngrijire și asistență reprezintă minim 80% din numărul total 

de posturi al complexului. Pentru serviciile acordate în centrele din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Fîntînele se respectă tipurile de personal de specialitate conform 

prevederilor Standardelor minime de calitate corepunzătoare. Raportul angajat/beneficiar asigură 

prestarea serviciilor în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele și se realizează în 

funcție de nevoile beneficiarilor, cu respectarea standardelor minime de calitate. 

 

 

Art. 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este format din: 

a) director (111207); 

b) contabil-șef (121120). 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

(a) Director (COD COR 111207): 

- asigură conducerea executivă a complexului şi răspunde de buna lui funcţionare; 

- reprezintă complexul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi 

juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

- exercită atribuţiile ce revin complexului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

- exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

- în exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul complexului emite dispoziții; 

- elaborează/revizuieşte și aprobă metodologia de organizare şi funcţionare, manualul de 

proceduri, ghidul beneficiarului, regulamentul de ordine interioară sau, după caz, normele interne 

de funcţionare, proceduri de lucru etc.; 

- elaborează şi propune structura organizatorică a complexului, numărul de personal şi statul de 

funcţii, pentru avizare în colegiul director al DGASPC Prahova; 

- elaborează/revizuieşte și aprobă fişele de post ale personalului din cadrul unităţii; 

- elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

- evaluează anual personalul din subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de 

evaluare; 

- aprobă premierea personalului din centru, stabilind cuantumul primelor; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului 

de ordine interioară şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii; 

- aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor fără 

plată; 

- desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare de finanţare a unităţii; 
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- administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- asigură, în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

persoanelor adulte; 

- ia în considerare şi analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor persoanelor adulte; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a persoanelor adulte; 

- elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor 

alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

- elaborează proiectul instituţional (document cadru pentru planificarea serviciilor oferite); 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă DGASPC Prahova; 

- realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

- elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă 

socială în instituţie; 

- aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

- vizeaza corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

- urmăreşte accesul beneficiarilor la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere a timpului 

liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora; 

- elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

- colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care vizează 

îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

- administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; 

- răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit legii; 

- se subordonează directorului executiv adjunct și directorului executiv al DGASPC Prahova; 

- respectă codul deontologic profesional; 

- îndeplineşte atribuțiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al instituției 

aprobat de Consiliul Județean Prahova, precum și orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

- menţine comunicarea şi colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu 

serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte 

instituţii publice locale şi centrale, în folosul beneficiarilor; 

- elaborează proceduri operaționale prevăzute în Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități - Anexa nr. 1; 

- elaborează proceduri operaționale prevăzute în Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 

altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în 

comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale - Anexa 1; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarul sau reprezentantul, după caz, cu 

reprezentantul legal al acestuia; 

- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la 

plata contribuţiei; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la 

încetarea acordării serviciilor; 

- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la 

suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de 

furnizare servicii, iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoştinţă în 
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tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoştinţă constituie anexă la 

procedură; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, 

standard 4, pct.5, din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 1; 

- încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, 

standard 4, pct.6, din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 1; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul I, 

standard 3, pct. 1, din Ordinul nr. 29/2019 privind standardele minime de calitate pentru 

serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, 

Anexa 1; 

- încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul I, 

standard 3, pct. 2, din Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de calitate pentru 

serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, 

Anexa 1; 

- elaborează şi aplică Codul de etică; 

- înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz toate 

situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual 

şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidential şi/sau al 

organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz 

împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau 

degradante toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează 

pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau 

degradare împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire 

la etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de 

Monitorizare. 
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(b) Contabil-șef (COD COR 121120): 

- cunoaște și respectă codul profesional și legislația funcției specifice deținute; 

- emite în conformitate cu prevederile legale, proiecte de operațiuni, însoțite de note justificative; 

- răspunde de organizarea evidenței contabile, circuitul documentelor și înregistrarea acestora; 

- acordă viza de control financiar preventiv și va proceda la verificarea documentelor, conținutul 

acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate, existența actelor justificative specifice 

operațiunilor contabile; 

- verifică consumurile lunare ale unității, stabilite pe baza documentelor legale (liste zilnice de       

alimente, bonuri de consum, transferuri, donații etc.); 

- ține evidența fișelor privind operațiunile bugetare pe articole și alineate, evidența sintetică și 

analitică a tuturor conturilor folosite pentru întocmirea situațiilor financiare și contabile ale 

unității (balanțe, bilanț); 

- verifică înscrierea corectă a tuturor drepturilor de personal (sporuri, condiții, ore de noapte etc.) 

în aplicația de salarizare; 

- urmărește și verifică dacă se face la timp lichidarea debitorilor, respectiv a creditorilor; 

- împreună cu conducatorul unității, respectiv administratorul, stabilește planul de reparații 

capitale și curente, revizii tehnice pentru instalații, clădiri și mijloace de transport, planul de 

achiziții și planul de investiții; 

- controlează inopinat dacă mărfurile primite la magazie și eliberate corespund cu cele înscrise în 

documentele de însoțire; 

- verifică împreună cu conducătorul unității sau în lipsa acestuia modul de îndeplinire al 

sarcinilor de serviciu în toate sectoarele de activitate; 

- întocmește registrul mijloacelor fixe, registrul jurnal, registrul inventar și registrul CFP; 

- întocmește proceduri de lucru pentru derularea activităților specifice biroului de contabilitate; 

- îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine; 

- întocmește contracte de garanții pentru gestionarii unității și verifică constituirea garanțiilor 

față de salariul stabilit, încasarea garanțiilor și depunerea lor la bancă; 

- ține evidența cecurilor pentru garanții constituite ale garanțiilor din unitate, solicită extrase de 

cont pentru urmărirea soldurilor; 

- verifică lunar inventarierea stocurilor de carburanți și lubrifianți; 

- stabilește conform legislației în vigoare plata contribuției beneficiarilor cu venituri, în 

colaborare cu asistentul social și urmărește încasarea acestora; 

- participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

- are obligația de a păstra secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, 

datelor sau informațiilor care nu sunt destinate publicității și la care au acces; 

- își completează permanent nivelul de cunoștințe cu noutățile în domeniu, frecventează și 

absolvă cursurile de perfecționare organizate sau recomandate de către instituție; 

- manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului de către șeful ierarhic superior sau de 

către alte organe competente; 

- asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului, şi calităţile 

angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale; 

- asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale 

individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare; 

- cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în 

Regulamentul Intern, Codul de etică/conduită al personalului contractual, Legea nr. 53/2003 - 

Codul muncii republicat și alte legi speciale aplicabile în cadrul relației contractuale. 

Nerespectarea prezentelor atribuții, constituie abatere disciplinară și se sancționează; 

- prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația de a îndeplini și alte sarcini 

dispuse de conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității 

unității; 

- întocmește lunar statul de funcții și îl prezintă spre aprobare și directorului complexului; 

- întocmește lunar statele de plată cu toate anexele (calculul concediilor medicale, evidența 

concediilor de odihnă și a altor concedii etc.), le prezintă pentru aprobare directorului 

complexului; 
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- efectuează toate operațiunile necesare întocmirii statelor de plată lunare în programul de salarii; 

- în baza recapitulației de la salarii, aprobată, întocmește nota contabilă la salarii, ALOP-urile și 

OP-urile în vederea achitării salariilor și virării contribuțiilor aferente angajaților și angajatorului 

la bugetele de stat; 

- întocmește documentația pentru virarea pe card a drepturilor bănești cuvenite salariaților; 

- ține evidența tuturor reținerilor ce se efectuează din salarii; 

- întocmește și depune, respectând termenul legal, toate declarațiile fiscale, întocmește fișele 

fiscale pentru angajați și depune situația centralizatoare, în termenul legal stabilit, la organul 

fiscal de care aparține, conform prevederilor legale; 

- întocmește și depune, la termenele stabilite, situațiile statistice solicitate de către DGASPC 

Prahova, respectiv INSSE; 

- efectuează modificările necesare în Registrul Electronic General de Evidență Salariați 

(REVISAL), conform legislației în vigoare; 

- ține evidența dosarelor personale ale salariaților, a concediilor de odihnă și a concediilor 

medicale; 

- întocmește documentația necesară recrutării și selecției personalului contractual, întocmește 

contracte individuale de muncă, acte adiționale, dispoziții, note interne, adeverințe salariați etc. 

Întocmește proceduri de lucru în domeniul resurselor umane; 

- consemnează în Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului toate 

sesiunile de instruire referitoare la cunoașterea în detaliu a procedurilor utilizate în centru, 

precum și sesiunile de informare desfășurate cu anumite categorii de personal și susținute de 

asistenții medicali, asistenții sociali, psiholog în baza proceselor verbale înainte de aceștia; 

- înregistrează fișele de post în Registrul de evidență a acestora. 

 

(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. 

(6) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova are calitatea de 

angajator la încheierea contractului individual de muncă al directorului Complexului de Servicii 

Comunitare Fîntînele. 

(7) În calitate de reprezentant legal al Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele şi în 

îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, directorul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele 

emite decizii. 

(8) Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele are calitatea de angajator la încheierea 

contractelor individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Fîntînele, inclusiv la încheierea contractelor individuale de muncă pentru cele două 

funcţii de conducere: coordonator personal de specialitate şi contabil şef din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare Fîntînele.  

(9) În absenţa directorului Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, atribuţiile acestuia se 

exercită de către contabilul şef. 

 

 

Art. 10 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, a respectării standardelor minime de 

calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte 

funcţionarea complexului. 
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(2) Consiliul consultativ al Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele este compus din 5 

membri, după cum urmează: 

a) 2 reprezentanți ai complexului: directorul complexului și asistentul social al complexului; 

b) 1 reprezentant al furnizorului de servicii sociale: un salariat al DGASPC Prahova;  

c) 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor sociale acordate în cadrul complexului, aleşi în 

mod democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului complexului, în special a aspectelor care au 

impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz 

personal, amenajare etc.); 

b) analizează activităţile derulate în cadrul complexului şi propune măsuri şi programe de 

îmbunătăţire a acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei 

persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a 

serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în 

centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul complexului. 

(4) Preşedintele Consiliului Consultativ este directorul Complexului de Servicii Comunitare 

Fîntînele. 

 

 

Art. 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, de recuperare, de evaluare socializare 

 

(1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, de recuperare, de evaluare socializare este 

asigurat astfel: 

A. Pentru componenta Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari: 

a) medic medicină generală (COD COR 325901); 

b) asistent medical (generalist) (COD COR 325901); 

c) infirmier (COD COR 532103); 

d) kinetoterapeut (COD COR 226405) 

e) psiholog (COD COR 263411); 

f) asistent social (COD COR 263501); 

g) maseur (COD COR 325501) ; 

h) instructor de ergoterapie (COD COR 223003). 

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 etc.; 

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 etc.; 

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. 

 

Atribuțiile detaliate pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice: 

a) Asistent medical (COD COR 325901) 

- Participă la evaluarea beneficiarului admis în centru din punct de vedere al stării de sănătate şi 

a gradului de autonomie păstrată, nevoilor speciale de tratament, riscurilor posibile, eventualelor 

dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.) și consemneaza în fişa de evaluare/ reevaluare a 

beneficiarului; 

- Urmărește evoluția funcțiilor vitale ale beneficiarului (puls, tensiune arterială, temperatură, 

respirație, tranzit intestinal, diureza etc.) și le notează în foile de observație ale beneficiarilor; 
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- Administrează tratamentul oral și parenteral beneficiarilor (injecții, perfuzii, conform 

recomandărilor  medicilor menționate în foile de observație); 

- Ia toate măsurile ce se impun pentru a avea certitudinea ca beneficiarul a primit și a luat corect 

tratamentul; 

- Urmărește (în mod deosebit) comportamentul beneficiarilor care sunt refractari la administrarea 

tratamentului, previne ca aceștia să nu „mimeze” administrarea tratamentului sau să folosească 

alte metode de evitare a administrării tratamentului sau diminuării efectului acestuia; 

- Însoțește beneficiarul la efectuarea examenelor clinice/paraclinice de specialitate (consult 

interdisciplinar de specialitate efectuat în afara centrului, controale medicale diverse, control 

oftalmologic - ochelari, consult sau lucrări stomatologice, protezare etc.); 

b) Asistent social (COD COR 263501) 

- Ține evidența dosarelor sociale ale beneficiarilor, verificând existența tuturor actelor necesare, 

conform legislației în vigoare și a procedurilor operaționale. Înregistrează în cartea de imobil 

datele de identificare ale tuturor beneficiarilor; 

- Evaluează beneficiarul admis în centru din punct de vedere al statusului biopsihosocial, a 

capacităţii de comunicare, a relaţiilor familiale şi sociale, a nivelului de educaţie, a situaţiei 

socio-economice, a nevoilor de recuperare/reabilitare, a nevoilor educaţionale, culturale şi 

spirituale, a riscurilor posibile, a eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi 

a evaluării vocaţionale; 

- Conform procedurilor operaționale, elaboreaza planul individualizat de asistență și îngrijire 

(PIA), stabilesc serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidenței în centru precum și 

personalul implicat în realizarea planului și înmânează un formular beneficiarului sau 

reprezentantului legal al acestuia; 

- Realizează reevaluarea beneficiarului anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv 

dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau 

psihic al beneficiarului; 

- Gestionează corespunzător dosarul personal al beneficiarului și se asigură că acesta este 

completat cu toate documentele conform legislației în vigoare; 

- Întocmește toate documentele necesare eliberării cărților de identitate și a vizelor de reședință, 

în termenele prevăzute de lege și însoțește beneficiarii la SPCLEP; 

- Întocmește lunar, trimestial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat situațiile statistice 

solicitate. 

c) Psiholog (COD COR 263411) 

- Asigură monitorizarea prin anamneză psihologică a fiecărui caz și evaluează starea de sănătare 

mentală, alcătuind fişa de observaţie psihologică; 

- Evaluează fiecare beneficiar din punct de vedere bio-fiziologic, comportamental, subiectiv-

emoțional, al personalității, cognitiv și neuropsihologic cu ajutorul metodelor și procedeelor 

definite; 

- Evaluează beneficiarul admis în centru din punct de vedere al statusului biopsihosocial, 

capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, nevoilor speciale 

de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, riscurilor posibile, 

eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi a evaluării vocaţionale; 

- Alcătuieşte fişe personalizate pentru a defini treptat tehnicile operaţionale cu care se va opera în 

demersul psihologic de recuperare; 

- Efectuează intervenții specifice pentru beneficiari, oferă consiliere și terapie suportivă sau de 

scurtă durată, consiliere în situații de criză, intervine prin mediere și negociere în rezolvarea 

conflictelor. 

d) Infirmier (COD COR 532103) 

- Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată 

perioada programului de lucru. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis 

de personal asupra beneficiarilor; 

- Participă la formarea și organizarea autonomiei personale și sociale a beneficiarilor; 

- Acordă sprijin, pentru efectuarea toaletei zilnice a beneficiarilor. Efectuează toaleta zilnică a 

beneficiarilor imobilizați și ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă; 
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- Acordă ajutor zilnic beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălat parţial sau total, 

bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, transfer în fotoliul rulant, deplasare în 

interiorul camerei etc.); 

- Efectuează zilnic manevrele de prevenire a ulcerului de decubit (escarelor) şi se utilizează 

materiale şi echipamente specifice (saltele şi perne antiescară etc.) pentru beneficiarii imobilizaţi 

la pat; 

- Răspund de schimbarea pampers-ilor (minim de 3 ori/zi), sau ori de câte ori este necesar, și de 

toaleta zilnică pentru beneficiarii cu incontinenţă (urinară, de fecale, mixtă) ținând evidența 

scrisă zilnică a pampers-ilor consumați; 

- Servește masa beneficiarilor (activ și pasiv), asigurându-le condițiile igienico-sanitare conform 

normelor specifice de igienă, urmărind în permanență noile deprinderi (igiena și autoalimentația)  

beneficiarilor; 

- Transportă alimentele de la blocurile alimentare în sălile de mese sau în saloane, cu respectarea 

normelor igienico-sanitare; 

- Efectuează și răspunde de activitatea de curățenie și dezinfecție conform planului de curățenie 

și dezinfecție în spațiile repartizate; 

- Predă sau primește tura de serviciu faptic și scriptic - pe bază de semnătură în raportul de tură, 

caiet în care are obligația de a consemna orice eveniment survenit în timpul programului și are 

interdicția de a părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului. În caz de neprezentare a 

schimbului anunță conducerea unității pentru a fi luate măsurile necesare; 

- Consemnează în raportul de tură toate activitățile desfășurate, modul de efectuare a curățeniei și 

dezinfecției, modul de desfășurare a servirii mesei la beneficiarii care servesc masa în pavilion, 

precum și alte activități desfășurate în timpul programului de lucru. 

e) Medic medicină generală (COD COR 221101): 

- Efectuează consultaţii/examinări/evaluări/investigaţii medicale în specialitatea medicină 

generală beneficiarilor centrului; 

- Realizează diagnosticarea medicală, tratarea şi prevenirea bolilor, infecţiilor, leziunilor sau 

altor deficienţe fizice şi mentale pentru beneficiarii centrului; 

- Prescrie medicaţia, tratamentele medicale şi regimurile alimentare corespunzătoare pentru 

beneficiarii centrului; 

- Monitorizează starea de sănătate, starea fizică şi starea psihică a beneficiarilor centrului; 

- Asigură orientarea către servicii medicale de specialitate a beneficiarilor centrului; 

- Efectuează activităţi de evaluare/reevaluare medicală beneficiarilor centrului; 

- Organizează activitatea de supraveghere igienico-sanitară la nivelul centrului; 

- Efectuează consiliere medicală beneficiarilor centrului; 

- Participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului individualizat de asistenţă şi 

îngrijire/planului individual de intervenţie al fiecărui beneficiar din cadrul centrului; 

- Intocmeşte documentele specifice acordării asistenţei medicale în specialitatea medicină 

generală: fişe de consultaţii medicale, fişe de monitorizare servicii, referate medicale, fişe de 

evaluare, epicrize, bilanţuri generale, fişe de prescripţii medicamente/materiale sanitare. 

f) Kinetoterapeut (COD COR 226405): 

- Alcătuiește un program individualizat de recuperare fizică; 

- Programul cuprinde exerciții executate de pacient, iar întreg procesul de activitate fizică se 

desfășoară sub atenta supraveghere a specialistului; 

- Acordă ajutor beneficiarului ca să-și îmbunătățească mobilitatea și stabilitatea articulară; 

- Stabilește programe de recuperare, supraveghează exercițiile pacienților cu probleme 

locomotorii; 

- Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament în 

funcţie de evoluţia pacientului; 

- Asistă şi se implică în programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate 

(asistent social, terapeut ocupaţional, îngrijitoare); 

- Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic; 

- Se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică; 

- Completează permanent în fişa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a putea 

fi evaluat pentru munca prestată. 
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g) Maseur (COD COR 325501): 

- Efectuează la cel mai ȋnalt standard profesional activităţi specifice calificării: masaj, 

reflexoterapie, împachetări etc. 

- Utilizează şi păstrează ȋn bune condiţii echipamentele din dotare şi asigură colectarea corectă a 

deșeurilor şi resturilor. 

 

h) Instructor de ergoterapie (COD COR 223003): 

- Realizează iniţierea, proiectarea, organizarea şi desfăşurarea/realizarea activităţilor de 

ergoterapie cu beneficiarii centrului; 

- Dezvoltă deprinderi manuale şi respectul faţă de munca depusă la beneficiarii centrului, 

consolidează deprinderile tehnice, abilităţile de a finaliza lucrul început şi disciplina păstrării 

materialelor la beneficiarii centrului; 

- Realizează educarea gestualităţii, îndemânării, răbdării şi respectării regulilor la beneficiarii 

centrului; 

- Efectuează activităţi de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului; 

- Realizează formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială pentru beneficiarii 

centrului; 

- Desfăşoară activităţi educative speciale cu beneficiarii centrului; 

- Realizează terapii/programe de integrare/reintegrare socială cu beneficiarii centrului; 

- Participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului individualizat de asistenţă şi 

îngrijire/planului individual de intervenţie al fiecărui beneficiar din cadrul centrului; 

- Supraveghează beneficiarii centrului şi monitorizează starea psihică/fizică a acestora; 

- Întocmeşte documentele specifice activităţilor de ergoterapie: fişe de evidenţă ergoterapie, 

programele activităţilor, rapoartele activităţilor, fişe de evaluare, fişe de monitorizare servicii, 

fişe de observaţie, caracterizări. 

 

B. Pentru componenta Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Fîntînele: 

a) medic medicină generală (COD COR 221101); 

b)  asistent medical (generalist) (COD COR 325901); 

c) infirmier (COD COR 532103); 

d) kinetoterapeut ( COD COR 226405) 

e) psiholog (COD COR 263411); 

f) asistent social (COD COR 263501); 

g) maseur (COD COR 325501); 

h) instructor de ergoterapie (COD COR 223003). 

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 etc.; 

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 etc.; 

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. 

Atribuțiile detaliate pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice: 

a) Medic medicină generală (COD COR 221101) 

- efectuează consultaţii/examinări/evaluări/investigaţii medicale în specialitatea medicină 

generală la beneficiarii centrului; 

- realizează diagnosticarea medicală, tratarea şi prevenirea bolilor, infecţiilor, leziunilor sau altor 

deficienţe fizice şi mentale la beneficiarii centrului; 
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- prescrie medicaţia, tratamentele medicale şi regimurile alimentare corespunzătoare 

beneficiarilor centrului; 

- monitorizează starea de sănătate, starea fizică şi starea psihică a beneficiarilor centrului; 

- asigură orientarea către servicii medicale de specialitate a beneficiarilor centrului; 

- efectuează activităţi de evaluare/reevaluare medicală la beneficiarii centrului; 

- organizează activitatea de supraveghere igienico-sanitară la nivelul centrului; 

- efectuează consiliere medicală beneficiarilor centrului; 

- participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului personalizat al fiecărui beneficiar din 

cadrul centrului; 

- întocmeşte documentele specifice acordării asistenţei medicale în specialitatea medicină 

generală: fişe de consultaţii medicale, fişe de monitorizare servicii, referate medicale, fişe de 

evaluare, epicrize, bilanţuri generale, fişe de prescripţii medicamente/materiale sanitare.   

b) asistent medical (generalist) (COD COR 221101); 

- realizează evaluarea primară şi monitorizarea stării de sănătate/stării generale a beneficiarilor 

centrului; 

- administrează medicaţia şi efectuează tratamentele medicale la beneficiarii centrului; 

- realizează investigaţiile paraclinice uzuale la beneficiarii centrului; 

- realizează intervenţia în situaţiile de urgenţă ivite la beneficiarii centrului; 

- organizează activităţile de supraveghere şi respectare a normelor igienico-sanitare în cadrul 

centrului; 

- întocmeşte documentele de observaţie clinică medicală ale beneficiarilor centrului şi 

documentele de evidenţă a medicamentelor şi materialelor sanitare primite şi eliberate în cadrul 

Activităţii Asistenţă Medicală a centrului; 

- supraveghează şi verifică efectuarea îngrijirilor de bază la beneficiarii centrului; 

- organizează documentele medicale ale beneficiarilor centrului; 

- identifică necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru beneficiarii centrului în funcţie 

de indicaţiile medicilor; 

- participă la activităţile de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului. 

c) infirmier (COD COR 532103) 

- acordă îngrijirile de igienă la beneficiarii centrului: efectuarea îngrijirilor corporale, 

ajutarea/asistarea la satisfacerea nevoilor fiziologice, menţinerea igienei/schimbarea lenjeriei;  

- efectuează alimentarea şi hidratarea beneficiarilor centrului; 

- efectuează transportul inventarului moale din cadrul centrului: colectarea/transportul 

inventarului moale murdar şi preluarea/distribuirea inventarului moale curat; 

- efectuează igienizarea spaţiilor şi obiectelor la care au acces beneficiarii centrului; 

- realizează formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială la beneficiarii centrului; 

- supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor centrului; 

- pregăteşte beneficiarii centrului pentru investigaţii/consultaţii medicale, administrare medicaţie, 

efectuare tratamente medicale, activităţi socializare; 

- acordă ajutor la deplasarea/mobilizarea beneficiarilor centrului; 

- participă la activităţile de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului. 

d) kinetoterapeut ( COD COR 226405) 

- alcătuiește un program individualizat de recuperare fizică; 

- programul cuprinde exerciții executate de pacient, iar întreg procesul de activitate fizică se 

desfășoară sub atenta supraveghere a specialistului; 

- ajutor ca să-și îmbunătățească mobilitatea și stabilitatea articulară; 

- stabilește programe de recuperare, supraveghează exercițiile pacienților cu probleme 

locomotorii; 

- evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament în 

funcţie de evoluţia pacientului; 

- asistă şi se implică în programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate 

(asistent social, terapeut ocupaţional, îngrijitoare); 

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic; 

- se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică; 
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- completează permanent în fişa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a putea 

fi evaluat pentru munca prestată. 

e) psiholog (COD COR 263411) 

- realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor centrului în vederea stabilirii diagnosticului; 

- efectuează examene psihologice periodice la beneficiarii centrului pe baza instrumentelor 

specifice profesiei; 

- realizează intervenţia psihologică la beneficiarii centrului; 

- efectuează consilierea psihologică a beneficiarilor centrului; 

- participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului personalizat al fiecărui beneficiar din 

cadrul centrului; 

- efectuează activităţi de evaluare/reevaluare psihologică la beneficiarii centrului; 

- realizează terapii de abilitare/reabilitare funcţională psihică cu beneficiarii centrului; 

- participă la elaborarea programelor de abilitare/reabilitare pentru beneficiarii centrului; 

- monitorizează starea psihică şi fizică a beneficiarilor centrului; 

- întocmeşte documentele specifice acordării asistenţei psihologice: fişe de consiliere, fişe de 

monitorizare servicii, fişe de evaluare, fişe de observaţie, referate psihologice, caracterizări.   

f) asistent social (COD COR 263501) 

- ține evidența dosarelor sociale ale beneficiarilor, verificând existența tuturor actelor necesare, 

conform legislației în vigoare și a procedurilor operaționale. Înregistrează în cartea de imobil 

datele de identificare ale tuturor beneficiarilor; 

- evaluează beneficiarul admis în centru din punct de vedere al statusului biopsihosocial, a 

capacităţii de comunicare, a relaţiilor familiale şi sociale, a nivelului de educaţie, a situaţiei 

socio-economice, a nevoilor de recuperare/reabilitare, a nevoilor educaţionale, culturale şi 

spirituale, a riscurilor posibile, a eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi 

a evaluării vocaţionale; 

- conform procedurilor operaționale, elaborează planul personalizat, stabilesc serviciile asigurate 

beneficiarului pe perioada rezidenței în centru, precum și personalul implicat în realizarea 

planului și înmânează un formular beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia; 

- realizează reevaluarea beneficiarului anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv 

dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau 

psihic al beneficiarului; 

- gestionează corespunzător dosarul personal al beneficiarului și se asigură că acesta este 

completat cu toate documentele conform legislației în vigoare; 

- întocmește toate documentele necesare eliberării cărților de identitate și a vizelor de reședință, 

în termenele prevăzute de lege și însoțește beneficiarii la SPCLEP; 

- întocmește lunar, trimestial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat situațiile statistice 

solicitate. 

g) maseur (COD COR 325501) 

- efectuează la cel mai înalt standard profesional activități specifice calificării: masaj, 

reflexoterapie, împachetări etc. 

- utilizează şi păstrează în bune condiții echipamentele din dotare şi asigură colectarea corectă a 

deșeurilor şi resturilor. 

h) instructor de ergoterapie (COD COR 223003) 

- realizează iniţierea, proiectarea, organizarea şi desfăşurarea/realizarea activităţilor de 

ergoterapie cu beneficiarii centrului; 

- dezvoltă deprinderi manuale şi respectul faţă de munca depusă la beneficiarii centrului, 

consolidează deprinderile tehnice, abilităţile de a finaliza lucrul început şi disciplina păstrării 

materialelor la beneficiarii centrului; 

- realizează educarea gestualităţii, îndemânării, răbdării şi respectării regulilor la beneficiarii 

centrului; 

- efectuează activităţi de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului; 

- realizează formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială la beneficiarii centrului; 

- desfăşoară activităţi educative speciale cu beneficiarii centrului; 

- realizează terapii/programe de integrare/reintegrare socială cu beneficiarii centrului; 
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- participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului personalizat al fiecărui beneficiar din 

cadrul centrului; 

- supraveghează beneficiarii centrului şi monitorizează starea psihică/fizică a acestora; 

- întocmeşte documentele specifice activităţilor de ergoterapie: fişe de evidenţă ergoterapie, 

programele activităţilor, rapoartele activităţilor, fişe de evaluare, fişe de monitorizare servicii, 

fişe de observaţie, caracterizări. 

 

 

Art. 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a) inspector de specialitate (COD COR 242203); 

b) referent ( COD COR 331309); 

c) casier (COD COR 523003);  

d) administrator (COD COR 515104); 

e) magaziner (COD COR432102); 

f) muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001); 

g) muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201); 

h) şofer (COD COR 832201); 

i) muncitor calificat electrician (COD COR 741102); 

j) muncitor calificat fochist (COD COR 818204); 

k) îngrijitor (COD COR 515301). 

 

(2) Atribuțiile detaliate pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice: 

a) inspector de specialitate (COD COR 242203) 

- planifică, organizează, coordonează şi realizează activitatea de achiziţii publice din cadrul 

centrului; 

- elaborează/întocmeşte documentaţiile de atribuire, aplicare şi finalizare a procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţii publice din cadrul centrului; 

- utilizează sistemul electronic al achiziţiilor publice pentru centru; 

- urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice la nivelul centrului; 

- aplică, derulează şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice la 

nivelul centrului; 

- constituie, îndosariază, ordonează, actualizează, completează, gestionează, păstrează, verifică şi 

arhivează documentele privind realizarea achiziţiilor publice în cadrul centrului. 

b) referent (COD COR 331309) 

- planifică şi coordonează activitatea de gestionare a resurselor umane din cadrul centrului; 

- elaborează/întocmeşte/redactează/înregistrează documentele legale privind gestionarea 

resurselor umane din cadrul centrului; 

- constituie, întocmeşte, elaborează, ordonează, actualizează, completează, gestionează, 

păstrează, verifică şi arhivează dosarele personale ale salariaţilor centrului; 

- efectuează organizarea recrutării şi selecţiei personalului; 

- realizează întocmirea, completarea şi transmiterea registrului electronic de evidenţă a 

salariaţilor centrului; 

- elaborează (întocmeşte) şi actualizează normativele de consum în cadrul centrului. 

c) casier (COD COR 523003) 

- gestionează mijloacele băneşti ale centrului şi efectuează operaţiile de încasări/plăţi în numerar 

în cadrul centrului; 

- verifică toate documentele de plăţi şi încasări în numerar din cadrul centrului; 

- asigură condiţiile de păstrare, depozitare şi manipulare a numerarului aflat în casieria centrului; 

- gestionează (primeşte, recepţionează, eliberează, păstrează, sortează, aranjează, repartizează, 

conservă, ordonează, depozitează, etichetează, urmăreşte, verifică, manipulează, securizează) 

bunurile centrului aflate în gestiunile încredinţate; 
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- constituie, ordonează şi gestionează arhiva centrului; 

- administrează corespondenţa centrului: primeşte, înregistrează, sortează, distribuie, expediază, 

clasează documentele. 

d) administrator (COD COR 515104) 

- efectuează aprovizionarea, întreţinerea, folosirea şi urmărirea tuturor bunurilor centrului; 

- asigură condiţiile de aprovizionare, păstrare, depozitare, manipulare şi gestionare a tuturor 

bunurilor centrului; 

- întocmeşte şi certifică documentele financiar-contabile care stau la baza eliberării bunurilor din 

gestiunile centrului, documentele legale privind aprovizionarea centrului cu produse, servicii şi 

lucrări şi documentele legale privind recepţia produselor, serviciilor şi lucrărilor achiziţionate în 

cadrul centrului; 

- verifică modul în care sunt utilizate/folosite/consumate bunurile aflate în patrimoniul centrului; 

- organizează, planifică, coordonează şi verifică Activitatea Administrare din cadrul centrului; 

- organizează activitatea de gestionare a deşeurilor în cadrul unităţii. 

e) magaziner (COD COR432102) 

- gestionează (primeşte, recepţionează, eliberează, păstrează, sortează, aranjează, repartizează, 

conservă, ordonează, depozitează, etichetează, urmăreşte, verifică, manipulează, securizează)  

bunurile centrului aflate în gestiunile încredinţate; 

- înregistrează/operează în fişele de magazie bunurile primite şi eliberate în/din gestiunile 

încredinţate; 

- verifică documentele financiar-contabile care stau la baza primirii şi eliberării bunurilor 

centrului în/din gestiunile încredinţate; 

- asigură condiţiile igienico-sanitare la nivelul spaţiilor unde se află gestiunile încredinţate; 

- verifică agregatele frigorifice aflate în magaziile de alimente ale centrului şi înscrie temperatura 

în graficele de temperatură. 

f) muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001) 

- pregătește hrana la timp și în condiții optime, conform listei zilnice de meniu, răspunde de 

afișarea zilnică a meniului; 

- primește alimente de la magaziner, participă la cântărirea acestora în prezenta asistentului 

medical desemnat; depozitează corespunzător alimentele primite până la preparare în dulapuri, 

frigidere, lăzi frigorifice; 

- răspunde de cantitatea și calitatea hranei beneficiarilor, potrivit rației alimentare stabilite, 

respectă fluxul tehnologic de transformare conform rețetarului, în cazuri speciale alimentele 

nefolosite vor fi predate la magazie cu întocmirea documentelor legale; 

- cunoaște rația de alimente și regulile principale de pregătire a hranei pentru beneficiari; 

- asigură respectarea regulilor de igienă în folosirea alimentelor; 

- răspunde de probele alimentare, care se vor ține 48 de ore în frigiderul de probe și va bifa zilnic 

temperatura din frigider; 

- eliberarea alimentelor pentru blocul alimentar se va face numai pe baza listei zilnice de 

alimente, întocmita în două exemplare, din care una rămâne la sectorul bucătărie. 

g) muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201) 

- asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, 

semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare. 

- participă la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la realizarea comenzilor 

de aprovizionare; 

- debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei; 

- participă activ la întreţinerea ustensilelor de bucătarie şi a echipamentului din dotare; 

ţine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie folosite 

ingredientele; 

- face prelucrările preliminare gătitului - sortează, curăţă, spală, divizează şi mai apoi găteşte - 

fierbe, frige, coace, prăjeşte; 

- îndeplineşte şi alte sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu 

necesităţile imediate ale unităţii. 

h) şofer (COD COR 832201) 
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- pregăteşte şi verifică autovehiculul centrului la plecarea în fiecare cursă şi la sosirea din fiecare 

cursă; 

- realizează executarea/efectuarea transportului de persoane şi materiale conform programului de 

transport stabilit de conducerea centrului; 

- stabileşte necesarul de piese de schimb, combustibili, lubrifianţi, reparaţii auto la autovehiculul 

centrului; 

- localizează şi analizează defecţiunile apărute la autovehiculul centrului; 

- întocmeşte documentele justificative privind consumul de combustibili, lubrifianţi, bonuri 

valorice carburanţi auto, piese de schimb la autovehiculul centrului. 

i) muncitor calificat electrician (COD COR 741102) 

- supraveghează permanet instalatiile electrice, luând măsuri pentru remedierea deranjamentelor 

accidentale, precum şi urmărirea în timp a comportării instalatiilor; 

- execută operațiile necesare reviziilor tehnice a instalatiilor electrice prin verificarea, curățarea, 

reglarea, eliminarea defecțiunilor prin înlocuirea unor piese; 

- identifică defectele la conductoarele electrice care alimentează instalatiile de iluminat şi ia 

masurile necesare pentru înlocuirea acestora în timp util; 

- verifică starea legăturilor şi îmbinării conductorului de nul; 

- execută intervențiile necesare pentru remedierea unor deranjamente accidentale la sistemul de 

iluminat şi prizelor; 

- execută manevrele necesare pentru întreruperea sau repunerea sub tensiune a unor porțiuni din 

sistemul de iluminat; 

- înlocuiește siguranțele, componentele defecte, prizele etc.; 

- respectă în totalitate normele de protecția muncii şi securității muncii în conformitate cu 

prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 319/2006); 

- îndeplinește, în condițiile legii, orice alte sarcini de serviciu trasate de conducerea instituției. 

j) muncitor calificat fochist (COD COR 818204) 

- inspectează echipamentele, structurile şi materialele pentru a identifica sursa erorilor sau alte 

probleme sau defecte; 

- monitorizează şi verifică informaţiile provenite de la materiale, din evenimente sau din mediu 

pentru a detecta şi evalua problemele; 

- analizează informaţiile şi evalueaza rezultatele pentru a alege soluţiile cele mai bune şi pentru a 

rezolva problemele; 

- verifică și remediază toate deficiențele care pot crea posibilități de incendiu; 

- verifică, întreține și remediază în caz de defecțiune instalația de încălzire (calorifere); 

- semnalează defecțiunile pe care nu le poate repara singur și care necesită intervenția 

specialiștilor. 

k) îngrijitor (COD COR 515301) 

- asigură integritatea şi siguranţa beneficiarilor centrului; 

- supraveghează şi monitorizează beneficiarii centrului; 

- efectuează preluarea beneficiarilor centrului din diferite spaţii/locaţii ale centrului; 

- acordă ajutor beneficiarilor centrului la deplasare/mobilizare; 

- însoţeşte beneficiari centrului la investigaţii şi tratamente medicale; 

- acordă îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa beneficiarilor centrului. 

 

 

Art. 13 

Finanţarea Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele 

 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, complexul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

b) bugetul local al judeţului Prahova; 

c) bugetul de stat; 
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d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(3) Bugetul serviciului social Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele se aprobă de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. Bugetul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova se aprobă prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Prahova.  

(4) Pentru personalul angajat al centrului se aplică prevederile Codului Muncii, precum şi 

celelalte acte normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă. 

(5) Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele are cont propriu în bancă, ştampilă, iar actele 

proprii vor purta antetul “România - Consiliul Judeţean Prahova - Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Prahova - Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele”, precum 

şi datele de identificare ale instituţiei şi vor fi semnate de către director sau, după caz, de 

contabilul şef; documentele financiar-contabile se semnează de către director sau, după caz, de 

contabilul şef. În lipsa directorului sau a contabilului şef, actele proprii şi documentele financiar-

contabile ale Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele se vor semna de către persoanele 

desemnate de director. 

(6) Personalul celor doua componente ale Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, 

participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, a 

procedurilor operaţionale privind asigurarea serviciilor sociale şi a normelor de securitate şi 

sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie civilă şi de gestionare 

deşeuri a ambelor componente a Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele. 

(7) Personalul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele are obligaţia să respecte 

confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

(8) Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se vor completa cu orice 

alte dispoziţii legale care privesc activitatea serviciului social Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Fîntînele şi a personalului acestuia. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA   ANEXA NR.3.12.1 

LA HOTĂRÂREA NR. .............. 

DIN .............................. 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL CENTRULUI DE ABILITARE ȘI REABILITARE 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE FÎNTÎNELE  
 

 

 

 

Art. 1 

Dispoziții generale. Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al servicului social „Centrul 

de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Fîntînele, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, 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. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

 

Art. 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este 

înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, cu sediul 

în comuna Fîntînele, județul Prahova. 

 

 

Art. 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Seviciul social cu cazare ”Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele este de a asigura persoanelor 

adulte cu dizabilitãþi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în 

termen de valabilitate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă 

medicală, îngrijire, abilitare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, 

petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă 

specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în 

familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în 

pericol securitatea acestora. 
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Art. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul Social „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele funcționează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 

a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Standardul minim aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime 

de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități - Anexa nr. 

1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru 

de abilitare și reabilitate pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru pentru viață independentă 

pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 

dizabilități. 

(3) Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap” 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele este înființat prin Hotãrâre a Consiliului 

Județean Prahova nr. 121 din 28 septembrie 2018. 

(4) Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova s-a aprobat înființarea, prin reorganizare, a 

„Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, instituție cu personalitate juridică, în subordinea 

Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Prahova, cu o capacitate de 36 locuri, 

cu sediul în comuna comuna Fîntînele, județul Prahova. 

 

 

Art. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele se organizează și funcționează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 

convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 

România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de Abilitare 

și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Fîntînele sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 

şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 

caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu, cu respectarea 

prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, 

republicată; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
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k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 

de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 

confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

Art. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele sunt persoane 

adulte cu dizabilitãþi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în 

termen de valabilitate. 

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

a) actele necesare admiterii unui beneficiar sunt: 

- cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

- decizia/dispoziţia de admitere; 

- copie de pe actul de identitate, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale beneficiarului; 

- copie de pe actul de identitate, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale reprezentantului 

legal; 

- acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţe de 

venit eliberate de organele financiare teritoriale pentru beneficiar şi reprezentantul său legal; 

- copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în 

favoarea sau în obligaţia beneficiarului, dacă este cazul; 

- copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, Plan Individual de Servicii, 

Program individual de reabilitare și integrare socială; 

- documente doveditoare a situaţiei locative; 

- anchetă socială privind situaţia beneficiarului; 

- investigaţii paraclinice; 

- dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau 

reşedinţa persoana cu dizabilități, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi 

îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

- acte curatelă/tutelă (după caz); 

- semnarea în prealabil a unui angajament de plată, în care se înscriu datele persoanei asistate și, după 

caz, persoana/persoanele care se obligă la plata contribuției de întreținere; 

- contractul de furnizare/acordare servicii sociale semnat de părţi. 

b) admiterea beneficiarilor în centru se face prin decizie de internare emisă de Comisia de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova, în limita numărului de locuri disponibile; 

c) criteriile de eligibilitate: 

- domiciliul stabil în județul Prahova, 

- încadrarea beneficiarului într-o categorie de persoane cu handicap, 

- dosarul complet (cu documentele prevazute la punctul ,,a”); 

d) serviciile sociale sunt furnizate în baza Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat 

între centru/DGASPC Prahova şi beneficiarul de servicii sociale sau reprezentantul legal al acestuia. 

(3) În funcție de condițiile contractuale, centrul încheie angajament de plată cu persoana/persoanele 

din partea beneficiarului care participă la plata contribuției. Angajamentele de plată fac parte 

integrantă din contractul de furnizare servicii. Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii 
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este stabilit de centru/DGASPC Prahova, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii 

și Justiției Sociale. 

(4) Modalitatea de stabilire a contribuției de întreținere se stabilește conform legislației în 

vigoare. Pentru aceasta sunt necesare actele privind starea civilã, componența familiei și situația 

materialã a acesteia, precum și a persoanelor din familie sau a susținãtorilor legali: 

- copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinților, ale copiilor, 

ale soțului sau soției, după caz; 

- declarații privind lipsa susținătorilor legali, după caz; 

- acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverință de salariu, talon de pensie, adeverințe de 

venit eliberate de organele financiare teritoriale; 

- copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în 

favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul; 

- copii de pe hotărâri judecătorești, după caz, prin care se datorează plata contribuției lunare de 

întreținere sau sunt stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane; 

- ancheta socială privind situația persoanelor asistate și a familiei sale. 

(5) Condiţiile de încetare/sistare a serviciilor sunt următoarele: 

a) Principalele situații în care centrul/furnizorul acestuia poate suspenda acordarea serviciilor 

pentru un beneficiar sunt: 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, 

pentru o perioadã de maxim 15 zile; 

- la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadã de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura gãzduirea și îngrijirea pe perioada respectivã și a anchetei 

sociale realizatã de personal din cadrul centrului; 

- în caz de internare în spital cu o duratã mai mare de 30 de zile; 

- în caz de transfer într-o altã instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituției cãtre care se efectueazã transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

b) Principalele situații în care centrul/furnizorul acestuia poate înceta acordarea serviciilor 

pentru un beneficiar sunt: 

- la cererea scrisã a beneficiarului care are prezervatã capacitatea de discernãmânt; dacã este de 

acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisã domiciliul sau reședința unde pleacã dupã încetarea 

acordãrii serviciului; în situația în care beneficiarul comunicã adresa, în termen de 5 zile, centrul va 

notifica serviciul public de asistențã socialã pe a cãrei razã teritorialã va locui beneficiarul; 

- la cererea reprezentantului legal, însoțitã de un angajament scris prin care acesta se obligã sã asigure 

gãzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, 

centrul sã notifice serviciul public de asistențã socialã pe a cãrei razã teritorialã va locui beneficiarul; 

- transfer în altã instituție rezidențialã, la cererea scrisã a beneficiarului/reprezentantului legal, cu 

acordul instituției respective; 

- centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzãtoare sau se închide, cu obligația de a soluționa 

împreunã cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetãrii, transferul 

beneficiarului/beneficiarilor; 

- la expirarea termenului prevãzut în contract; 

- în cazul în care beneficiarul nu respectã clauzele contractuale, pe baza hotãrârii cu majoritate simplã 

a unei comisii formate din conducãtorul centrului, un reprezentant al furnizorului de servicii sociale, 

managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului și 2 reprezentanți ai beneficiarilor; 

- în cazuri de forțã majorã (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea 

licenței de funcționare, altele); în aceste situații furnizorul va asigura, în condiții de siguranțã, 

transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

- în caz de deces al beneficiarului. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele 

au următoarele drepturi: 

a) sã li se respecte drepturile și libertãțile fundamentale, fãrã nici o discriminare; 

b) sã fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile 

de risc ce pot apãrea pe parcursul derulãrii serviciilor; 

c) sã li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 
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d) sã beneficieze de serviciile prevãzute în contractul de furnizare servicii; 

e) sã participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) sã li se asigure pãstrarea confidențialitãții asupra datelor personale, informațiilor furnizate și 

primite; 

g) sã li se garanteze demnitatea și intimitatea; 

h) sã fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 

i) sã-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite; 

j) sã li se asigure continuitatea serviciilor furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat 

situația de dificultate; 

k) sã li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilitãți. 

(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul „Centrul de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele 

au urmãtoarele obligaþii: 

a) sã furnizeze informaþii corecte cu privire la identitate, situaþie familialã, socialã, medicalã ºi 

economicã; 

b) sã participe, în raport cu vârsta, situaþia de dependenþã etc. la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) sã contribuie, în conformitate cu legislaþia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcþie de tipul serviciului ºi de situaþia lor materialã; 

d) sã comunice orice modificare intervenitã în legãturã cu situaþia lor personalã; 

e) sã respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 

Art. 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 

activităţi de: 

1. Reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. Găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată; 

3. Alimentație; 

4. Asistență pentru sănătate; 

5. Îngrijire personală; 

6. Informare și asistență socială, servicii de asistență socială (beneficiarii vor fi informați cu privire la 

drepturi și facilități sociale); 

7. Consiliere psihologică (beneficiarilor le vor fi asigurate condiții pentru menținerea echilibrului 

psiho-afectiv și optimizare personală); 

8. Abilitare și reabilitare (beneficiarilor le vor fi asigurate servicii personalizate de menținere sau 

dezvoltare a potențialului funcțional); 

9. Îngrijire și asistență (beneficiarilor le va fi asigurată îngrijirea în baza evaluării nevoilor 

individuale); 

10. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive (beneficiarii 

vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive); 

11. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice (beneficiarii vor 

primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice); 

12. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare); 

13. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate); 

14. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngijire); 
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15. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei 

sănătăți (beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a 

propriei sănătăți); 

16. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 

(beneficiarii vor fi încurajați să realizeze acțiuni și sarcini casnice de fiecare zi într-o ambianță 

plăcută); 

17. Deprinderi de viață independentă - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune 

(beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiuni și stabilire a 

relațiilor interpersonale); 

18. Educație pregătire pentru muncă (beneficiarii vor primi sprijin pentru menținerea/îmbunătățirea 

nivelului de educație/pregătire pentru muncă); 

19. Asistență și suport pentru luarea unei decizii (beneficiarilor li se va acorda asistență individuală 

pentru luarea de decizii conform voinței și preferințelor proprii); 

20. Integrare și participare socială și civică (beneficiarii vor primi sprijin pentru implicarea activă în 

viața socială și civică a comunității). 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi de: 

1. Punere la dispoziția publicului a materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile 

oferite; 

2. Facilitare a accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/reprezentanților 

convenționali/membrilor familiilor lor, anterior admiterii beneficiarilor pentru a cunoaște condițiile 

de locuit și desfășurare a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

3. Elaborare și utilizare a unui Ghid al Beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor 

sau, după caz, reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/membrilor familiilor lor, cu 

privire la facilitățile și serviciile oferite; 

4. Informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitãțile sociale existente, clarificãri privind 

demersurile de obținere; 

5. Sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prietenii etc.; 

6. Informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive 

asistive și tehnologii de acces; 

7. Informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței; 

8. Informare despre programele de lucru, facilitãțile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare 

și reabilitare, servicii balneo etc.; 

9. Informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietã, card de parcare, bilete; 

10. Informare despre activitãți și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali 

privați, îndeosebi organizații neguvernamentale; 

11. Informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în 

situații de viațã asemãnãtoare; 

12. Elaborare a planului individual de intervenție socialã pentru fiecare beneficiar care cuprinde 

activitãți și servicii specifice nevoilor acestuia; 

13. Afișare a informațiilor necesare privind activitatea desfãșuratã zilnic (programul zilnic al 

personalului de conducere și al personalului de specialitate care funcționeazã în cabinetele de 

specialitate); 

14. Elaborare a Rapoartelor de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare 

a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot 

intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor 

înscrise în Cartă; 

3. Organizarea de sesiuni de informare cu beneficiarii/reprezentanții legali/convenționali ai acestora 

asupra drepturilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor; 

4. Elaborarea Codului de etică; 
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5. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, cunoașterii și 

aplicării Codului de etică; 

6. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață 

sănătos, precum și asupra drepturilor fundamentale; 

7. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la tipurile de 

abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament 

degradant; 

8. Desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație extracurriculară, terapii ocupaționale, 

care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor sociale și a legislației, a valorilor promovate în 

comunitate, a drepturilor și obligațiilor în calitate de cetățeni, pregătire pentru viața independentă, 

facilitare aces la locuință și adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare 

vocațională și profesională, utilizare limbaj mimico-gestual și diverse dispozitive asistive etc.; 

9. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu privire 

la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

10. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare 

și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

11. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile primite; 

12. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor pentru 

obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, conform 

legislației în vigoare; 

4. Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul 

serviciului social; 

5. Elaborarea anuală a Raportului de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă descriere a 

activităților, gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele întâmpinate, proiecte 

finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv 

măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor/reprezentanților legali 

față de calitatea vieții în centru; 

6. Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

7. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, precum și alte foruri cu 

atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și funcționare; 

2. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, 

materiale şi umane; 

3. întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului și a contului de încheiere al exercițiului 

bugetar; 

4. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, 

dotări, aparatură; 

5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări a 

activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă module de 

instruire privind: 

- egalitatea de șanse; 

- prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; 

- respect pentru diversitate; 

- respect pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 
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Art. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul Social „Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele funcționează cu un număr de 36 posturi, 

total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova, din care: 

a) personal de conducere: director (111207), contabil-șef (121120); 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: psiholog 

(263401), asistent social (263501), medic (222101), asistent medical (325901), instructor de 

ergoterapie (223003), infirmier (532103), kinetoterapeut (226405), maseur (325501); 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: inspector de 

specialitate (242203), referent (331309), casier (523003), administrator (515104), magaziner 

(432102), şofer (832201), muncitor calificat bucătărie (512001), muncitor necalificat bucătărie 

(941201), muncitor calificat electrician (741307), muncitor calificat fochist (818207), îngrijitor 

(515301); 

d) voluntari, cu respectarea legislației în domeniul voluntariatului. 

(2) Personalul de specialitate de îngrijire și asistență reprezintă minim 60% din numărul total de 

posturi al centrului. Pentru serviciile acordate în centru se respectă tipurile de personal de 

specialitate conform prevederilor Standardelor minime de calitate corepunzătoare. 

(3) Raportul angajat/beneficiar este cel prevăzut de H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale pentru serviciile acordate în centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu 

dizabilități, asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile 

beneficiarilor, cu respectarea standardelor minime de calitate. 

(4) Pentru personalul angajat al centrului se aplică prevederile Codului Muncii, precum şi celelalte 

acte normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă. 

(5) Personalul centrului participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial, a procedurilor operaţionale privind asigurarea serviciilor sociale şi a normelor de 

securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie civilă şi de 

gestionare deşeuri. 

(6) Personalul centrului are obligaţia să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

 

 

Art. 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este format din: 

a) director (111207); 

b) contabil-șef (121120). 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

 

(a) Director (COD COR 111207): 

- asigură conducerea executivă a centrului şi răspunde de buna lui funcţionare; 

- reprezintă centrul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice, din 

ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

- exercită atribuţiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

- exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

- în exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul centrului emite dispoziții; 

- elaborează/revizuieşte și aprobă metodologia de organizare şi funcţionare, manualul de proceduri, 

ghidul beneficiarului, regulamentul de ordine interioară sau, după caz, normele interne de 

funcţionare, proceduri de lucru etc.; 
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- elaborează şi propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal şi statul de funcţii, 

pentru avizare în colegiul director al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- elaborează, revizuieşte și aprobă fişele de post ale personalului din cadrul unităţii; 

- elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

- evaluează anual personalul din subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de evaluare; 

- aprobă premierea personalului din centru, stabilind cuantumul primelor; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

ordine interioară şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii; 

- aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor fără plată; 

- desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare de finanţare a unităţii; 

- administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- asigură, în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

persoanelor adulte; 

- ia în considerare şi analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

persoanelor adulte; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a 

persoanelor adulte; 

- elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor alocate, în 

termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

- elaborează proiectul instituţional (document-cadru pentru planificarea serviciilor oferite); 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

- elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială în 

instituţie; 

- aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

- vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

- urmăreşte accesul beneficiarilor la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere a timpului liber şi 

a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora; 

- elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

- colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care vizează 

îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

- administrează resursele financiare ale unităţii în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; 

- răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit legii; 

- se subordonează directorului executiv adjunct și directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- respectă codul deontologic profesional; 

- îndeplineşte atribuțiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al instituției aprobat 

de Consiliul Județean Prahova, precum și orice alte atribuţii  prevazute de lege; 

- menţine comunicarea şi colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu serviciul 

public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii 

publice locale şi centrale, în folosul beneficiarilor; 

- elaborează proceduri operaționale prevăzute Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al 

acestuia; 
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- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata 

contribuţiei; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 

- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la 

suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de 

furnizare servicii, iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoştinţă; tabelul cu 

numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoştinţă constituie anexă la procedură; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, 

pct. 5, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul II, standard 4, 

pct. 6, din Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- elaborează şi aplică Codul de etică; 

- înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz toate 

situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi 

acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor 

abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună cu 

soluţiile de rezolvare; 

- înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau 

degradante toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează pentru 

rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradare 

împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare 

și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de 

conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire la 

etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor pe compartiment pe baza autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de Monitorizare. 

 

(b) Contabil-șef (COD COR 121120): 

- cunoaște și respectă codul profesional și legislația funcției specifice deținute; 

- emite în conformitate cu prevederile legale proiecte de operațiuni, însoțite de note justificative; 
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- răspunde de organizarea evidenței contabile, circuitul documentelor și înregistrarea acestora; 

- acordă viza de control financiar preventiv și va proceda la verificarea documentelor, conținutul 

acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate, existența actelor justificative specifice 

operațiunilor contabile; 

- verifică consumurile lunare ale unității, stabilite pe baza documentelor legale (liste zilnice de       

alimente, bonuri de consum, transferuri, donații etc.); 

- ține evidența fișelor privind operațiunile bugetare pe articole și alineate, evidența sintetică și 

analitică a tuturor conturilor folosite pentru întocmirea situațiilor financiare și contabile ale unității 

(balanțe, bilanț); 

- verifică înscrierea corectă a tuturor drepturilor de personal (sporuri, condiții, ore de noapte etc.) în 

aplicația de salarizare; 

- urmărește și verifică dacă se face la timp lichidarea debitorilor, respectiv a creditorilor; 

- împreună cu conducatorul unității, respectiv administratorul, stabilește planul de reparații capitale și 

curente, revizii tehnice pentru instalații, clădiri și mijloace de transport, planul de achiziții și planul 

de investiții; 

- controlează inopinat dacă marfurile primite la magazie și eliberate corespund cu cele înscrise în 

documentele de însoțire; 

- verifică împreună cu conducătorul unității sau în lipsa acestuia modul de îndeplinire al sarcinilor de 

serviciu în toate sectoarele de activitate; 

- întocmește registrul mijloacelor fixe, registrul jurnal, registrul inventar și registrul CFP; 

- întocmește proceduri de lucru pentru derularea activităților specifice birou contabilitate; 

- îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine; 

- întocmește contracte de garanții pentru gestionării unității și verifică constituirea garanțiilor față de 

salariul stabilit, încasarea garanțiilor și depunerea lor la bancă; 

- ține evidența CEC-urilor pentru garanții constituite ale garanțiilor din unitate, solicită extrase de 

cont pentru urmărirea soldurilor; 

- verifică lunar inventarierea stocurilor de carburanți și lubrifianți; 

- stabilește conform legislației în vigoare plata contribuției beneficiarilor cu venituri, în colaborare cu 

asistentul social, și urmărește încasarea acestora; 

- participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

- are obligația de a păstra secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, datelor  

sau informațiilor care nu sunt destinate publicității și la care au acces; 

- își completează permanent nivelul de cunoștințe cu noutățile în domeniu, frecventează și absolvă 

cursurile de perfecționare organizate sau recomandate de către instituție; 

- manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului de către șeful ierarhic superior sau de către 

alte organe competente; 

- asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului, şi calităţile 

angajatului (profesionale, aptitudinale şi atitudinale); 

- asigurarea unui sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale 

individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare; 

- cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în Regulamentul 

Intern, Codul de etică/conduită al personalului contractual, Legea 53/2003 privind codul muncii 

republicat și alte legi speciale aplicabile în cadrul relației contractuale; nerespectarea prezentelor 

atribuții constituie abatere disciplinară și se sancționează; 

- prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația de a îndeplini și alte sarcini dispuse 

de conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității unității ; 

- întocmește lunar statul de funcții și îl prezintă spre aprobare și directorului centrului; 

- întocmește lunar statele de plată cu toate anexele (calculul concediilor medicale, evidența 

concediilor de odihnă și a altor concedii etc.) și le prezintă pentru aprobare directorului centrului; 

- efectuează toate operațiunile necesare întocmirii statelor de plată lunare în programul de salarii; 

- în baza recapitulației de la salarii, aprobată, întocmește nota contabilă la salarii, ALOP-urile și OP-

urile în vederea achitării salariilor și virării contribuțiilor aferente angajaților și angajatorului la 

bugetele de stat; 

- întocmește documentația pentru virarea pe card a drepturilor bănești cuvenite salariaților; 

- ține evidența tuturor reținerilor ce se efectuează din salarii; 
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- întocmește și depune, respectând termenul legal, toate declarațiile fiscale, întocmește fișele fiscale 

pentru angajați și depune situația centralizatoare, în termenul legal stabilit, la organul fiscal de care 

aparține, conform prevederilor legale; 

- întocmește și depune, la termenele stabilite, situațiile statistice solicitate de către D.G.A.S.P.C. 

Prahova, respectiv I.N.S.S.E.; 

- efectuează modificările necesare în Registrul Electronic General de Evidență Salariați (REVISAL), 

conform legislației în vigoare; 

- ține evidența dosarelor personale ale salariaților, a concediilor de odihnă și a concediilor medicale; 

- întocmește documentația necesară recrutării și selecției personalului contractual, întocmește 

contracte individuale de muncă, acte adiționale, dispoziții, note interne, adeverințe salariați etc.; 

- întocmește proceduri de lucru în domeniul resurselor umane; 

- consemnează în Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului toate sesiunile 

de instruire referitoare la cunoașterea în detaliu a procedurilor utilizate în centru, precum și sesiunile 

de informare desfășurate cu anumite categorii de personal și susținute de asistenții medicali, asistenții 

sociali, psiholog în baza proceselor verbale înainte de aceștia; 

- înregistrează fișele de post în Registrul de evidență a acestora. 

 

(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. 

(6) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova are calitatea de angajator la 

încheierea contractului individual de muncă al directorului centrului. 

(7) În calitate de reprezentant legal al centrului şi în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, directorul 

centrului emite decizii. 

(8) Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Fîntînele are calitatea de 

angajator la încheierea contractelor individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul centrului, 

inclusiv la încheierea contractelor individuale de muncă pentru funcţia de conducere: contabil-şef.  

(9) În absenţa directorului centrului, atribuţiile acestuia se exercită de către contabilul-şef. 

 

 

Art. 10 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, a respectării standardelor minime de calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte 

funcţionarea centrului. 

(2) Consiliul consultativ al Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Fîntînele este compus din 5 membri, după cum urmează: 

a) 2 reprezentanți ai centrului (directorul centrului și asistentul social al centrului); 

b) un reprezentant al furnizorului de servicii sociale (un salariat al DGASPC Prahova);  

c) 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor sociale acordate în cadrul complexului, aleşi în mod 

democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului complexului, în special a aspectelor care au 

impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, 

amenajare etc.); 

b) analizează activităţile derulate în cadrul complexului şi propune măsuri şi programe de 

îmbunătăţire a acestora; 
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c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei 

persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a 

serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în 

condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 

(4) Preşedintele Consiliului Consultativ este directorul Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Fîntînele. 

 

 

Art. 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, de recuperare, de evaluare socializare 

 

(1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, de recuperare, de evaluare socializare al 

Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Fîntînele este constituit 

din : 

a) medic (COD COR 221101); 

b) asistent medical (generalist) (COD COR 325901); 

c) infirmier (COD COR 532103); 

d) kinetoterapeut (COD COR 226405); 

e) psiholog (COD COR 263411); 

f) asistent social (COD COR 263501); 

g) maseur (COD COR 325501); 

h) instructor de ergoterapie (COD COR 223003). 

 

(2) 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 

etc.; 

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 etc.; 

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. 

 

(3) Atribuțiile detaliate pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice: 

 

a) Medic (COD COR 221101): 

- efectuează consultaţii/examinări/evaluări/investigaţii medicale în specialitatea medicină generală 

beneficiarilor centrului; 

- realizează diagnosticarea medicală, tratarea şi prevenirea bolilor, infecţiilor, leziunilor sau altor 

deficienţe fizice şi mentale pentru beneficiarii centrului; 

- prescrie medicaţia, tratamentele medicale şi regimurile alimentare corespunzătoare beneficiarilor 

centrului; 

- monitorizează starea de sănătate, starea fizică şi starea psihică a beneficiarilor centrului; 

- asigură orientarea către servicii medicale de specialitate a beneficiarilor centrului; 

- efectuează activităţi de evaluare/reevaluare medicală pentru beneficiarii centrului; 

- organizează activitatea de supraveghere igienico-sanitară la nivelul centrului; 

- efectuează consiliere medicală beneficiarilor centrului; 

- participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului personalizat al fiecărui beneficiar din cadrul 

centrului; 

- întocmeşte documentele specifice acordării asistenţei medicale în specialitatea medicină generală: 

fişe de consultaţii medicale, fişe de monitorizare servicii, referate medicale, fişe de evaluare, epicrize, 

bilanţuri generale, fişe de prescripţii medicamente/materiale sanitare.   
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b) Asistent medical (generalist) (COD COR 325901): 

- realizează evaluarea primară şi monitorizarea stării de sănătate/stării generale a beneficiarilor 

centrului; 

- administrează medicaţia şi efectuează tratamentele medicale pentru beneficiarii centrului; 

- realizează investigaţiile paraclinice uzuale la beneficiarii centrului; 

- realizează intervenţia în situaţiile de urgenţă ivite la beneficiarii centrului; 

- organizează activităţile de supraveghere şi respectare a normelor igienico-sanitare în cadrul 

centrului; 

- întocmeşte documentele de observaţie clinică medicală ale beneficiarilor centrului şi documentele 

de evidenţă a medicamentelor şi materialelor sanitare primite şi eliberate în cadrul Activităţii 

Asistenţă Medicală a centrului; 

- supraveghează şi verifică efectuarea îngrijirilor de bază la beneficiarii centrului; 

- organizează documentele medicale ale beneficiarilor centrului; 

- identifică necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru beneficiarii centrului în funcţie de 

indicaţiile medicilor; 

- participă la activităţile de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului. 

 

c) Infirmier (COD COR 532103 ): 

- acordă îngrijirile de igienă la beneficiarii centrului: efectuarea îngrijirilor corporale, 

ajutarea/asistarea la satisfacerea nevoilor fiziologice, menţinerea igienei/schimbarea lenjeriei; 

- efectuează alimentarea şi hidratarea beneficiarilor centrului; 

- efectuează transportul inventarului moale din cadrul centrului: colectarea/transportul inventarului 

moale murdar şi preluarea/distribuirea inventarului moale curat; 

- efectuează igienizarea spaţiilor şi obiectelor la care au acces beneficiarii centrului; 

- realizează formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială la beneficiarii centrului; 

- supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor centrului; 

- pregăteşte beneficiarii centrului pentru investigaţii/consultaţii medicale, administrare medicaţie, 

efectuare tratamente medicale, activităţi socializare; 

- acordă ajutor la deplasarea/mobilizarea beneficiarilor centrului; 

- participă la activităţile de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului. 

 

d) Kinetoterapeut (COD COR 226405): 

- alcătuiește un program individualizat de recuperare fizică; programul cuprinde exerciții executate 

de pacient, iar întreg procesul de activitate fizică se desfășoară sub atenta supraveghere a 

specialistului; 

- acordă ajutor ca să-și îmbunătățească mobilitatea și stabilitatea articulară; 

- stabilește programe de recuperare, supraveghează exercițiile pacienților cu probleme locomotorii; 

- evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; 

- adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia pacientului; 

- asistă şi se implică în programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate (asistent 

social, terapeut ocupaţional, îngrijitoare); 

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic; 

- se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică; 

- completează permanent în fişa beneficiarului toate procedurile utilizate. 

 

e) Psiholog (COD COR 263411): 

- realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor centrului în vederea stabilirii diagnosticului; 

- efectuează examene psihologice periodice beneficiarilor centrului pe baza instrumentelor specifice 

profesiei; 

- realizează intervenţia psihologică pentru beneficiarii centrului; 

- efectuează consilierea psihologică a beneficiarilor centrului; 

- participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului personalizat al fiecărui beneficiar din cadrul 

centrului; 

- efectuează activităţi de evaluare/reevaluare psihologică beneficiarilor centrului; 
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- realizează terapii de abilitare/reabilitare funcţională psihică cu beneficiarii centrului; 

- participă la elaborarea programelor de abilitare/reabilitare pentru beneficiarii centrului; 

- monitorizează starea psihică şi fizică a beneficiarilor centrului; 

- întocmeşte documentele specifice acordării asistenţei psihologice: fişe de consiliere, fişe de 

monitorizare servicii, fişe de evaluare, fişe de observaţie, referate psihologice, caracterizări. 

 

f) Asistent social (COD COR 263501): 

- ţine evidența dosarelor sociale ale beneficiarilor, verificând existența tuturor actelor necesare, 

conform legislației în vigoare și a procedurilor operaționale; 

- înregistrează în cartea de imobil datele de identificare ale tuturor beneficiarilor; 

- evaluează beneficiarul admis în centru din punct de vedere al statusului biopsihosocial, a capacităţii 

de comunicare, a relaţiilor familiale şi sociale, a nivelului de educaţie, a situaţiei socio-economice, a 

nevoilor de abilitare/reabilitare, a nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, a riscurilor posibile, a 

eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi a evaluării vocaţionale; 

- conform procedurilor operaționale, elaborează planul personalizat, stabilește serviciile asigurate 

beneficiarului pe perioada rezidenței în centru, precum și personalul implicat în realizarea planului și 

înmânează un formular beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia; 

- realizează reevaluarea beneficiarului anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă 

apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al 

beneficiarului; 

- gestionează corespunzător dosarul personal al beneficiarului și se asigură că acesta este completat 

cu toate documentele conform legislației în vigoare; 

- întocmește toate documentele necesare eliberării cărților de identitate și a vizelor de reședință, în 

termenele prevăzute de lege și însoțește beneficiarii la SPCLEP; 

- întocmește lunar, trimestial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat situațiile statistice 

solicitate. 

 

g) Maseur (COD COR 325501): 

- efectuează la cel mai ȋnalt standard profesional activităţi specifice calificării: masaj, reflexoterapie, 

împachetări etc. 

- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele din dotare şi asigură colectarea corectă a 

deșeurilor şi resturilor. 

 

h) Instructor de ergoterapie (COD COR 223003): 

- realizează iniţierea, proiectarea, organizarea şi desfăşurarea/realizarea activităţilor de ergoterapie cu 

beneficiarii centrului; 

- dezvoltă deprinderi manuale şi respectul faţă de munca depusă la beneficiarii centrului, 

consolidează deprinderile tehnice, abilităţile de a finaliza lucrul început şi disciplina păstrării 

materialelor la beneficiarii centrului; 

- realizează educarea gestualităţii, îndemânării, răbdării şi respectării regulilor la beneficiarii 

centrului; 

- efectuează activităţi de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului; 

- realizează/formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială la beneficiarii centrului; 

- desfăşoară activităţi educative speciale cu beneficiarii centrului; 

- realizează terapii/programe de integrare/reintegrare socială cu beneficiarii centrului; 

- participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului personalizat al fiecărui beneficiar din cadrul 

centrului; 

- supraveghează beneficiarii centrului şi monitorizează starea psihică/fizică a acestora; 

- întocmeşte documentele specifice activităţilor de ergoterapie: fişe de evidenţă ergoterapie, 

programele activităţilor, rapoartele activităţilor, fişe de evaluare, fişe de monitorizare servicii, fişe de 

observaţie, caracterizări. 
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Art. 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere - reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a) inspector de specialitate (COD COR 242203); 

b) referent (COD COR 331309); 

c) casier (COD COR 523003); 

d) administrator (COD COR 515104 ); 

e) magaziner (COD COR 432102 ); 

f) muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001); 

g) muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201); 

h) şofer (COD COR 832201); 

i) muncitor calificat electrician (COD COR 741307); 

j) muncitor calificat fochist (COD COR 818207); 

k) îngrijitor (COD COR 515301). 

 

(2) Atribuțiile detaliate pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice: 

 

a) inspector de specialitate (COD COR 242203): 

- planifică, organizează, coordonează şi realizează activitatea de achiziţii publice din cadrul centrului; 

- elaborează/întocmeşte documentaţiile de atribuire, aplicare şi finalizare a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţii publice din cadrul centrului; 

- utilizează sistemul electronic al achiziţiilor publice pentru centru; 

- urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice la nivelul centrului; 

- aplică, derulează şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice la nivelul 

centrului; 

- constituie, îndosariază, ordonează, actualizează, completează, gestionează, păstrează, verifică şi 

arhivează documentele privind realizarea achiziţiilor publice în cadrul centrului. 

 

b) referent (COD COR 331309): 

- planifică şi coordonează activitatea de gestionare a resurselor umane din cadrul centrului; 

- elaborează/întocmeşte/redactează/înregistrează documentele legale privind gestionarea resurselor 

umane din cadrul centrului; 

- constituie, întocmeşte, elaborează, ordonează, actualizează, completează, gestionează, păstrează, 

verifică şi arhivează dosarele personale ale salariaţilor centrului; 

- efectuează organizarea recrutării şi selecţiei personalului; 

- realizează întocmirea, completarea şi transmiterea registrului electronic de evidenţă a salariaţilor 

centrului; 

- elaborează (întocmeşte) şi actualizează normativele de consum în cadrul centrului. 

 

c) casier (COD COR 523003): 

- gestionează mijloacele băneşti ale centrului şi efectuează operaţiile de încasări/plăţi în numerar în 

cadrul centrului; 

- verifică toate documentele de plăţi şi încasări în numerar din cadrul centrului; 

- asigură condiţiile de păstrare, depozitare şi manipulare a numerarului aflat în casieria centrului; 

- gestionează (primeşte, recepţionează, eliberează, păstrează, sortează, aranjează, repartizează, 

conservă, ordonează, depozitează, etichetează, urmăreşte, verifică, manipulează, securizează) 

bunurile centrului aflate în gestiunile încredinţate; 

- constituie, ordonează şi gestionează arhiva centrului; 

- administrează corespondenţa centrului: primeşte, înregistrează, sortează, distribuie, expediază, 

clasează documentele. 

 

d) administrator (COD COR 515104): 

- efectuează aprovizionarea, întreţinerea, folosirea şi urmărirea tuturor bunurilor centrului; 
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- asigură condiţiile de aprovizionare, păstrare, depozitare, manipulare şi gestionare a tuturor bunurilor 

centrului; 

- întocmeşte şi certifică documentele financiar-contabile care stau la baza eliberării bunurilor din 

gestiunile centrului, documentele legale privind aprovizionarea centrului cu produse, servicii şi 

lucrări şi documentele legale privind recepţia produselor, serviciilor şi lucrărilor achiziţionate în 

cadrul centrului; 

- verifică modul în care sunt utilizate/folosite/consumate bunurile aflate în patrimoniul centrului; 

- organizează, planifică, coordonează şi verifică activitatea de administrare din cadrul centrului; 

- organizează activitatea de gestionare a deşeurilor în cadrul unităţii. 

 

e) magaziner (COD COR 432102): 

- gestionează (primeşte, recepţionează, eliberează, păstrează, sortează, aranjează, repartizează, 

conservă, ordonează, depozitează, etichetează, urmăreşte, verifică, manipulează, securizează) 

bunurile centrului aflate în gestiunile încredinţate; 

- înregistrează/operează în fişele de magazie bunurile primite şi eliberate în/din gestiunile 

încredinţate; 

- verifică documentele financiar-contabile care stau la baza primirii şi eliberării bunurilor centrului 

în/din gestiunile încredinţate; 

- asigură condiţiile igienico-sanitare la nivelul spaţiilor unde se află gestiunile încredinţate; 

- verifică agregatele frigorifice aflate în magaziile de alimente ale centrului şi înscrie temperatura în 

graficele de temperatură. 

 

f) muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001): 

- pregătește hrana la timp și în condiții optime, conform listei zilnice de meniu, răspunde de afișarea 

zilnică a meniului; 

- primește alimente de la magaziner, participă la cântărirea acestora în prezenţa asistentului medical 

desemnat; 

- depozitează corespunzător alimentele primite până la preparare în dulapuri, frigidere, lăzi 

frigorifice; 

- răspunde de cantitatea și calitatea hranei beneficiarilor, potrivit rației alimentare stabilite; 

- respectă fluxul tehnologic de transformare conform rețetarului; 

- în cazuri speciale alimentele nefolosite vor fi predate la magazie, cu întocmirea documentelor 

legale; 

- cunoaște rația de alimente și regulile principale de pregătire a hranei pentru beneficiari; 

- asigură respectarea regulilor de igienă în folosirea alimentelor; 

- răspunde de probele alimentare, care se vor ține 48 de ore în frigiderul de probe și va bifa zilnic 

temperatura din frigider; 

- eliberarea alimentelor pentru blocul alimentar se va face numai pe baza listei zilnice de alimente, 

întocmită în 2 exemplare, din care unul rămâne la sectorul bucătărie. 

 

g) muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201): 

- asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, 

semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare; 

- participă la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la realizarea comenzilor de 

aprovizionare; 

- debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei; 

- participă activ la întreţinerea ustensilelor de bucătărie şi a echipamentului din dotare; 

- ţine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie folosite 

ingredientele; 

- face prelucrările preliminare gătitului - sortează, curăţă, spală, divizează, şi mai apoi găteşte - 

fierbe, frige, coace, prăjeşte; 

- îndeplineşte şi alte sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu necesităţile 

imediate ale unităţii. 
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h) şofer (COD COR 832201): 

- pregăteşte şi verifică autovehiculul centrului la plecarea în fiecare cursă şi la sosirea din fiecare 

cursă; 

- realizează executarea/efectuarea transportului de persoane şi materiale conform programului de 

transport stabilit de conducerea centrului; 

- stabileşte necesarul de piese de schimb, combustibili, lubrifianţi, reparaţii auto la autovehiculul 

centrului; 

- localizează şi analizează defecţiunile apărute la autovehiculul centrului; 

- întocmeşte documentele justificative privind consumul de combustibili, lubrifianţi, bonuri valorice 

carburanţi auto, piese de schimb la autovehiculul centrului. 

 

i) muncitor calificat electrician (COD COR 741307): 

- supraveghează permanet instalaţiile electrice, luând măsuri pentru remedierea deranjamentelor 

accidentale, precum şi urmărirea în timp a comportării instalaţiilor; 

- execută operaţiile necesare reviziilor tehnice a instalaţiilor electrice prin verificarea, curăţarea, 

reglarea, eliminarea defecţiunilor prin înlocuirea unor piese; 

- identifică defectele la conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat şi ia măsurile 

necesare pentru înlocuirea acestora ȋn timp util; 

- verifică starea legăturilor şi îmbinării conductorului de nul; 

- execută intervenţiile necesare pentru remedierea unor deranjamente accidentale la sistemul de 

iluminat şi prizelor; 

- execută manevrele necesare pentru întreruperea sau repunerea sub tensiune a unor porţiuni din 

sistemul de iluminat; 

- înlocuiește siguranţele, componentele defecte, prizele etc.; 

- respectă în totalitate normele de protecţia muncii şi securităţii muncii ȋn conformitate cu prevederile 

legale în vigoare (Legea 319/2006); 

- îndeplinește, în condiţiile legii, orice alte sarcini de serviciu trasate de conducerea instituţiei. 

 

j) muncitor calificat fochist (COD COR 818207): 

- inspectează echipamentele, structurile şi materialele pentru a identifica sursa erorilor sau alte 

probleme sau defecte; 

- monitorizează şi verifică informaţiile provenite de la materiale, din evenimente sau din mediu 

pentru a detecta şi evalua problemele; 

- analizează informaţiile şi evaluează rezultatele pentru a alege soluţiile cele mai bune şi pentru a 

rezolva problemele; 

- verifică și remediază toate deficiențele care pot crea posibilități de incendiu; 

- verifică, întreține și remediază în caz de defecțiune instalația de încălzire (calorifere); 

- semnalează defecțiunile pe care nu le poate repara singur și care necesită intervenția specialiștilor. 

 

k) îngrijitor: 

- asigură integritatea şi siguranţa beneficiarilor centrului; 

- supraveghează şi monitorizează beneficiarii centrului; 

- efectuează preluarea beneficiarilor centrului din diferite spaţii/locaţii ale centrului; 

- acordă ajutor beneficiarilor centrului la deplasare/mobilizare; 

- însoţeşte beneficiarii centrului la investigaţii şi tratamente medicale; 

- acordă îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa beneficiarilor centrului. 

 

 

Art. 13 Finanþarea centrului 

 

(1) În estimarea bugetului de venituri ºi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordãrii serviciilor sociale cel puþin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanþarea cheltuielilor centrului se asigurã, în condiþiile legii, din urmãtoarele surse: 

a) bugetul local al judeþului Prahova; 

b) bugetul de stat; 



19 

c) donaþii, sponsorizãri sau alte contribuþii din partea persoanelor fizice ori juridice din þarã ºi din 

strãinãtate; 

d) fonduri externe rambursabile ºi nerambursabile; 

e) alte surse de finanþare, în conformitate cu legislaþia în vigoare; 

f) contribuþia persoanelor beneficiare sau a întreþinãtorilor acestora, dupã caz. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA   ANEXA NR. 3.12.2 

LA HOTĂRÂREA NR. ........ 

DIN ............................. 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL CENTRULULUI REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE-PENSIONARI 

DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE FÎNTÎNELE 

 

 

 

Art. 1 

Dispoziții generale. Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

„Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Fîntînele, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, 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. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

 

Art. 2 

Identificarea serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este înfiinţat 

şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deține Licența 

de funcționare seria LF nr. 0008087 din 10.04.2017, cu sediul în comuna Fîntînele, județul 

Prahova. 

 

 

Art. 3 

Scopul serviciului social 

 

(1) Serviciul social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele acordă servicii de asistență și 

îngrijire medicală, îngrijire personală, supraveghere, socializare, recuperare și reabilitare, suport 

emoțional, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică 

persoanelor vârstnice, pensionari, aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, 

admise în centru, pe perioadă nedeterminată. 

 

 

Art. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul Social „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele funcționează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 
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292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare. 

(2) „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Fîntînele are standard minim de calitate aplicabil Ordinul nr. 29/2019 pentru 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a 

copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate 

în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale - Anexa 1 Standardele 

minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate 

persoanelor vârstnice. 

(3) Serviciul social „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Prahova nr. 121 din 28 sep. 2018 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova. 

 

 

Art. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele se organizează și funcționează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, 

în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 

România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul 

Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Fîntînele sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu, cu 

respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 

487/2002, republicată; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături 

de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora 

în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
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o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

Art. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice 

- Pensionari” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele sunt persoane vârstnice, 

pensionari, care se încadrează în una din situațiile de mai jos: 

a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; 

c) veniturile proprii nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; 

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; 

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau 

psihice. 

(2) Condiţiile de acces/admitere în „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - 

Pensionari” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele sunt următoarele: 

a) Asistența socială se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate, a reprezentantului legal al 

acesteia, a instanței judecătorești, a personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a 

poliției, a organizației pensionarilor, a unităților de cult recunoscute în România sau a 

organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor 

vârstnice. 

- Dreptul la asistență socială, prevăzut de Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice (republicată), se stabilește pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor 

prevăzute în grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. 

- Pe baza analizei situației sociale, economice și medicale a persoanei vârstnice, prin ancheta 

socială se propune măsura de asistență socială justificată de situația de fapt constatată. 

- Dosarul privind măsura de asistență socială se depune de către serviciul public de asistență 

socială al primăriei de domiciliu al solicitantului la serviciul specializat din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, care va analiza dosarul și va înainta 

propunerea de aprobare/respingere a internării în „Centrul Rezidețial pentru Persoane Vârstnice - 

Pensionari Fîntînele” către conducerea executivă. 

- Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistență socială 

pentru persoanele vârstnice se face de către directorul executiv al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova. 

b) acte necesare: 

- cererea de admitere, semnată de solicitant/reprezentant legal/convențional, adresată conducerii 

DGASPC Prahova, în original; 

- decizia de admitere, aprobată de conducerea executivă a DGASPC Prahova, în original; 

- consimțământul persoanei vârstnice (al reprezentantului legal al acesteia) privind admiterea în 

centru, în original; 

- cartea de identitate şi certificatul de naştere al beneficiarului, în copie; 

- cartea de identitate a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate a 

membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului civil, în 

copie; după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/convențional, în copie; 

- copie certificat de deces a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor, susținători legali; 

- declarație pe propria răspundere privind lipsa susținătorilor legali, dată în fața asistentului social 

sau persoanei cu atribuții de asistență socială din cadrul serviciului public de asistență socială; 

- copie după cel mai recent talon de pensie; 

- documente privind veniturile susținătorilor, în original; 

- ancheta socială referitoare la situația familială a persoanei vârstnice, în original; 
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- grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, în original; 

- fișa de evaluare sociomedicală, în original; 

- investigații paraclinice (MRF, RBW, test HIV, aviz epidemiologic, antigen HBS, antigen HCV, 

coprocultură, examen coproparazitologic) și orice alte documente medicale care să ateste starea de 

sănătate; 

- documentele prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea beneficiarului în regim 

instituţionalizat şi/sau orice alte documente care atestă situaţia beneficiarului şi îi conferă dreptul 

de a fi asistat şi îngrijit într-un centru rezidenţial, în copie; 

- angajament de plată al solicitantului/al susținătorilor legali, în original; 

- angajament (declarație pe proprie răspundere) privind înmormântarea, în original; 

- contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original. 

c) Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de 

prioritate: 

- este pensionar; 

- nu are familie sau nu se află în întreținerea uneia sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit 

dispozițiilor în vigoare; 

- nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit proprii; 

- necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu; 

- nu se poate gospodări singură; 

- se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau 

psihice; 

- nu dispune de venituri suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. 

d) beneficiarii serviciului social au domiciliul/reședința atât în localitatea pe a cărei rază 

administrativ-teritorială funcționează/își are sediul serviciul social, cât și în alte localități. De 

asemenea pot fi admiși în centru și solicitanți ce domiciliază în alt județ, dacă îndeplinesc 

condițiile de mai sus, în măsura în care există locuri libere; 

e) contractul de furnizare de servicii se încheie între centru/furnizorul de servicii sociale și 

beneficiar sau după caz reprezentantul legal al acestuia. Formatul și conținutul contractului de 

furnizare servicii este stabilit în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice. Contractul de furnizare servicii este redactat în 2 sau 

mai multe exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor contractului. 

f) modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului se face conform legislației în vigoare. 

- Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele organizate 

potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată, precum și 

susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe 

baza costului mediu lunar de întreținere. 

- Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către Consiliul Județean Prahova, după 

caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii. 

- Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei 

vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale, diminuate cu sumele 

primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate pentru finanțarea drepturilor de personal 

ale personalului medical și a medicamentelor. 

- Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate 

pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii. 

- Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel: 

a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de 

întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi 

costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 

b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de 

către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe 

membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei; 

c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un 

angajament de plată. Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la lit. a) se acoperă valoarea totală a 

contribuției lunare, susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de 

contribuție. 
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- Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a 

susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de 

reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie 

titlu executoriu. 

- Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin 

hotărâre judecătorească. 

(3) Condiţii de încetare/sistare a serviciilor din Centrul Rezidențial pentru Persoane 

Vârstnice - Pensionari din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele. 

a) Principalele situaţii în care centrul poate să suspende acordarea serviciilor către beneficiar pe o 

anumită perioadă de timp sunt următoarele: 

- la cererea motivată a beneficiarului, în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; se 

solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe perioada 

respectivă; 

- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical 

din serviciul de ambulanţă; 

- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de 

recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în 

măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului; se solicită acordul scris 

al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea 

licenţei de funcţionare a centrului etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul 

public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a 

situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.). 

b) Principalele situaţii în care încetează acordarea serviciilor, precum şi modalităţile de intervenţie 

sunt următoarele: 

- la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se 

solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/reședința/unde va locui); în termen de 

maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistenţă 

socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu 

privire la prezenţa beneficiarului în localitate; 

- după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi 

angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea 

şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul 

notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui 

beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de 

găzduire şi îngrijire oferite; 

- transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă 

a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din 

centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta; 

- la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile 

corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se 

estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de 

asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei 

fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie etc.); 

- caz de deces al beneficiarului; 

- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea 

acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului; 

- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar. 

* Încetarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele două situaţii menţionate mai sus se 

realizează de conducătorul centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului 

consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul 

centrului/furnizorului, 2 reprezentanţi ai personalului, responsabilul de caz şi 2 reprezentanţi ai 

beneficiarilor. 

* În caz de ieşire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în 

termen de maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază 
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teritorială îşi are domiciliul, reședința sau unde locuiește beneficiarul, documente care să conțină 

informații despre acesta (referitoare la identitatea sa, date de contact, starea de sănătate, motivele 

ieșirii acestuia din centru etc.). 

(4) Persoanele beneficiare de serviciile sociale furnizate în cadrul „Centrului Rezidențial pentru 

Persoane Vârstnice - Pensionari” Fîntînele au următoarele drepturi: 

a) de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate 

de beneficiari ai centrului rezidențial şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi 

privesc; 

b) de a-şi desfăşura viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim; 

c) de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele 

vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile; 

d) de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform 

potenţialului şi dorinţelor personale; 

e) de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate; 

f) de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

g) de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii; 

h) de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 

i) de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

j) de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

k) de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce 

depăşesc taxele convenite pentru servicii; 

l) de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt 

personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii; 

m) de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

n) de a beneficia de intimitate; 

o) de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, 

conform legii; 

p) de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

q) de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală 

sau a acordurilor scrise între centru şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea 

banilor şi bunurilor; 

r) de a practica cultul religios dorit; 

s) de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centrul rezidențial, 

împotriva voinţei lor; 

t) de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

u) de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de centrul rezidențial; 

v) de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre 

procedurile aplicate în centrul rezidențial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu 

acestea; 

w) de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centrul rezidențial; 

y) de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în 

anumite circumstanţe stabilite prin contractul de furnizare servicii; 

z) de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

(5) Persoanele beneficiare de serviciile sociale furnizate în cadrul „Centrul Rezidențial pentru 

Persoane Vârstnice - Pensionari” Fîntînele au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
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Art. 7 

Activităţi şi funcţii 

 

(1) Principalele funcţii ale serviciilor sociale din cadrul „Centrului Rezidențial pentru Persoane 

Vârstnice - Pensionari” Fîntînele sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată; 

3. îngrijire personală; 

4. supraveghere; 

5. îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale; 

6. recuperare/reabilitare funcțională; 

7. viață activă și contacte sociale; 

8. de socializare și de petrecere a timpului liber; 

9. integrare/reintegrare socială; 

10. alte activități, după caz: masă (inclusiv preparare hrană caldă), curățenie, asistență medicală 

asigurată de medic geriatru, internist sau medic de familie, menaj, pază, alte activități 

administrative, asistență în stare terminală, asistență în caz de deces. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite în cadrul 

centrului; 

2. Facilitarea accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/reprezentanților 

convenționali/membrilor familiilor lor, anterior admiterii benficiarilor, pentru a cunoaște 

condițiile de locuit și desfășurare a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită; 

3. Elaborarea și utilizarea unui Ghid al Beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor 

sau, după caz, a reprezentanților legali/reprezentanților convenționali/membrilor familiilor lor cu 

privire la facilitățile și serviciile oferite; 

4. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitățile/serviciile derulate, 

precum și cu privire la activitatea curentă a centrului; 

5. Elaborarea și mediatizarea raportului anual de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea și aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Informarea beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali ai acestora asupra drepturilor și 

obligațiilor beneficiarilor; 

3. Instruirea personalului angajat asupra obligativității respectării și cunoașterii drepturilor 

beneficiarilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor; 

4. Elaborarea și aplicarea Codului de Etică; 

5. Instruirea personalului angajat asupra obligativității respectării, cunoașterii și aplicării Codului 

de etică; 

6. Instruirea personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu 

beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

7. Protejarea beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării și tratamentului 

degradant sau inuman prin luarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de 

tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor; 

8. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile 

primite; 

9. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu 

privire la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

10. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor. 
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d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu DGASPC Prahova, a documentației și realizarea demersurilor pentru 

obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, conform 

legislației în vigoare; 

2. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

4. Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul 

serviciului social; 

5. Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

6. Încurajarea beneficiarilor și a personalului în elaborarea Planului de dezvoltare al serviciului 

social, care are în vedere îmbunătățirea activității și creșterea calității vieții beneficiarilor; 

7. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială, precum și alte foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

2. organizarea şi conducerea contabilităţii financiare a centrului; 

3. elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în concordanţă cu scopul centrului; 

4. gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul centrului; 

5. asigurarea unei structuri de personal care să asigure activităţile şi serviciile acordate, în 

concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilor centrului; 

6. elaborarea şi aplicarea unui plan de instruire şi formare/pregătire profesională pentru salariaţii 

centrului; 

7. iniţierea, aplicarea şi dezvoltarea de către conducerea centrului a unor controale privind 

supravegherea activităţilor desfăşurate în centru; 

8. supravgherea activităților desfășurate în centru. 

 

 

 

Art. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul Social „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele funcționează cu un număr de 15 posturi, total 

personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova, din care: 

a) personal de conducere: director (111207) şi contabil-şef (121120); 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

psiholog (263411), asistent social (263501), medic medicină generală (221101), asistent medical 

(generalist) (325901), instructor de ergoterapie (223003), infirmier (532103), kinetoterapeut 

(226405), maseur (325501); 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: muncitor 

calificat bucătărie (512001), muncitor necalificat bucătărie (941201), muncitor calificat fochist 

(818207), îngrijitor (515301); 

d) voluntari, cu respectarea legislației în domeniul voluntariatului. 

(2) Personalul de specialitate de îngrijire și asistență reprezintă minim 80% din numărul total de 

posturi al centrului. Pentru serviciile acordate în centru se respectă tipurile de personal de 

specialitate conform prevederilor Standardelor minime de calitate corepunzătoare. 

(3) Raportul angajat/beneficiar este cel prevăzut de H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare 

a serviciilor sociale, asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de 

nevoile beneficiarilor, cu respectarea standardelor minime de calitate. 

(4) Pentru personalul angajat al centrului se aplică prevederile Codului Muncii, precum şi celelalte 

acte normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă. 
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(5) Personalul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari Fîntînele, participă 

activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, a procedurilor 

operaţionale privind asigurarea serviciilor sociale şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, 

de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie civilă şi de gestionare deşeuri. 

(6) Personalul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari Fîntînele are obligaţia 

să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

 

 

Art. 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este format din: 

a) director (111207); 

b) contabil-șef (121120). 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

 

(a) Director (COD COR 111207): 

- asigură conducerea executivă a centrului şi răspunde de buna lui funcţionare; 

- reprezintă centrul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice, 

din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

- exercită atribuţiile ce revin centrului în calitate de unitate cu personalitate juridică; 

- exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

- în exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul centrului emite dispoziții; 

- elaborează/revizuieşte și aprobă metodologia de organizare şi funcţionare, manualul de 

proceduri, ghidul beneficiarului, regulamentul de ordine interioară sau, după caz, normele interne 

de funcţionare, proceduri de lucru etc.; 

- elaborează şi propune structura organizatorică a centrului, numărul de personal şi statul de 

funcţii, pentru avizare în colegiul director al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- elaborează/revizuieşte și aprobă fişele de post ale personalului din cadrul unităţii; 

- elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

- evaluează anual personalul din subordine, acordă calificativele acestora și aprobă fișele de 

evaluare; 

- aprobă premierea personalului din centru, stabilind cuantumul primelor; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

ordine interioară şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii; 

- aprobă graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor fără 

plată; 

- desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare de finanţare a unităţii; 

- administrează patrimoniul centrului, potrivit prevederilor legale; 

- asigură, în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

persoanelor adulte; 

- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată referitoare la încălcări ale 

drepturilor persoanelor adulte; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase 

a persoanelor adulte; 

- elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor 

alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

- elaborează proiectul instituţional (document-cadru pentru planificarea serviciilor oferite); 
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- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

- elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă 

socială în instituţie; 

- aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

- vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

- urmăreşte accesul beneficiarilor la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere a timpului 

liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora; 

- elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

- colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care vizează 

îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

- administrează resursele financiare ale unităţii în baza unui plan de cheluieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; 

- răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit legii; 

- se subordonează directorului executiv adjunct și directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- respectă codul deontologic profesional; 

- îndeplineşte atribuțiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al instituției 

aprobat de Consiliul Județean Prahova, precum și orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

- menţine comunicarea şi colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor, cu serviciul 

public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii 

publice locale şi centrale, în folosul beneficiarilor; 

- elaborează proceduri operaționale prevăzute Ordinul nr. 29/2019 privind standardele minime de 

calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor 

vârstnice; 

- elaborează și actualizează modelul de contract de furnizare de servicii; 

- încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al 

acestuia; 

- încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la 

plata contribuţiei; 

- asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea 

acordării serviciilor; 

- explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la 

suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de 

furnizare servicii, iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoştinţă; tabelul 

cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoştinţă constituie anexă la procedură; 

- suspendă acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul I, standard 

3, pct. 1, din Ordinul nr. 29/2019 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale 

cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; 

- încetează acordarea serviciilor pentru un beneficiar în situațiile prevăzute de Modulul I, standard 

3, pct. 2, din Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale 

cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; 

- elaborează şi aplică Codul de etică; 

- înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz toate 

situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual 

şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al 

organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună 

cu soluţiile de rezolvare; 

- înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau 

degradante toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează 

pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al centrului rezidențial şi/sau al organelor abilitate; 

- arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau 

degradare împreună cu soluţiile de rezolvare; 
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- arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului Comisiei de Monitorizare; 

- elaborează și transmite secretarului Comisiei de Monitorizare situațiile și informațiile cu privire 

la etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al Direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul Comisiei de 

Monitorizare. 

 

(b) Contabil șef (COD COR 121120): 

- cunoaște și respectă codul profesional și legislația funcției specifice deținute; 

- emite, în conformitate cu prevederile legale, proiecte de operațiuni, însoțite de note justificative; 

- răspunde de organizarea evidenței contabile, circuitul documentelor și înregistrarea acestora; 

- acordă viza de control financiar preventiv și va proceda la verificarea documentelor, conținutul 

acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate, existența actelor justificative specifice 

operațiunilor contabile; 

- verifică consumurile lunare ale unității, stabilite pe baza documentelor legale (liste zilnice de       

alimente, bonuri de consum, transferuri, donații etc.); 

- ține evidența fișelor privind operațiunile bugetare pe articole și alineate, evidența sintetică și 

analitică a tuturor conturilor folosite pentru întocmirea situațiilor financiare și contabile ale 

unității (balanțe, bilanț); 

- verifică înscrierea corectă a tuturor drepturilor de personal (sporuri, condiții, ore de noapte etc.) 

în aplicația de salarizare; 

- urmărește și verifică dacă se face la timp lichidarea debitorilor, respectiv a creditorilor; 

- împreună cu conducătorul unității, respectiv administratorul, stabilește planul de reparații 

capitale și curente, revizii tehnice pentru instalații, clădiri și mijloace de transport, planul de 

achiziții și planul de investiții; 

- controlează inopinat dacă mărfurile primite la magazie și eliberate corespund cu cele înscrise în 

documentele de însoțire; 

- verifică împreună cu conducătorul unității sau în lipsa acestuia modul de îndeplinire al sarcinilor 

de serviciu în toate sectoarele de activitate; 

- întocmește registrul mijloacelor fixe, registrul jurnal, registrul inventar și registrul CFP; 

- întocmește proceduri de lucru pentru derularea activităților specifice biroului de contabilitate; 

- îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine; 

- întocmește contracte de garanții pentru gestionării unității și verifică constituirea garanțiilor față 

de salariul stabilit, încasarea garanțiilor și depunerea lor la bancă; 
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- ține evidența cecurilor pentru garanții constituite ale garanțiilor din unitate, solicită extrase de 

cont pentru urmărirea soldurilor; 

- verifică lunar inventarierea stocurilor de carburanți și lubrifianți; 

- stabilește conform legislației în vigoare plata contribuției beneficiarilor cu venituri, în colaborare 

cu asistentul social și urmărește încasarea acestora; 

- participă la activități în afara programului atunci când situația o cere; 

- are obligația de a păstra secretul de serviciu, profesional și a confidențialității documentelor, 

datelor sau informațiilor care nu sunt destinate publicității și la care au acces; 

- își completează permanent nivelul de cunoștințe cu noutățile în domeniu, frecventează și 

absolvește cursurile de perfecționare organizate sau recomandate de către instituție; 

- manifestă politețe și profesionalism în timpul controlului de către șeful ierarhic superior sau de 

către alte organe competente; 

- asigură concordanţa dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului şi calităţile 

angajatului (profesionale, aptitudinale şi atitudinale); 

- asigurarea unui sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale 

individuale prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare; 

- cunoaște și respectă cu strictețe atribuțiile din fișa postului, prevederile cuprinse în 

Regulamentul Intern, Codul de etică/conduită al personalului contractual, Legea nr. 53/2003 

privind codul muncii republicat și alte legi speciale aplicabile în cadrul relației contractuale. 

Nerespectarea prezentelor atribuții, constituie abatere disciplinară și se sancționează; 

- prezentele atribuții nu sunt limitative, angajatul având obligația de a îndeplini și alte sarcini 

dispuse de conducerea unității, conexe funcției pe care o deține, pentru bunul mers al activității 

unității; 

- întocmește lunar statul de funcții și îl prezintă spre aprobare și directorului centrului; 

- întocmește lunar statele de plată cu toate anexele (calculul concediilor medicale, evidența 

concediilor de odihnă și a altor concedii etc.), le prezintă pentru aprobare directorului centrului; 

- efectuează toate operațiunile necesare întocmirii statelor de plată lunare în programul de salarii; 

- în baza recapitulației de la salarii, aprobată, întocmește nota contabilă la salarii, ALOP-urile și 

OP-urile în vederea achitării salariilor și virării contribuțiilor aferente angajaților și angajatorului 

la bugetele de stat; 

- întocmește documentația pentru virarea pe card a drepturilor bănești cuvenite salariaților; 

- ține evidența tuturor reținerilor ce se efectuează din salarii; 

- întocmește și depune, respectând termenul legal, toate declarațiile fiscale, întocmește fișele 

fiscale pentru angajați și depune situația centralizatoare, în termenul legal stabilit, la organul fiscal 

de care aparține, conform prevederilor legale; 

- întocmește și depune, la termenele stabilite, situațiile statistice solicitate de către D.G.A.S.P.C. 

Prahova, respectiv I.N.S.S.E.; 

- efectuează modificările necesare în Registrul Electronic General de Evidență Salariați 

(REVISAL), conform legislației în vigoare; 

- ține evidența dosarelor personale ale salariaților, a concediilor de odihnă și a concediilor 

medicale; 

- întocmește documentația necesară recrutării și selecției personalului contractual, întocmește 

contracte individuale de muncă, acte adiționale, dispoziții, note interne, adeverințe salariați etc.; 

- întocmește proceduri de lucru în domeniul resurselor umane; 

- consemnează în Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului toate 

sesiunile de instruire referitoare la cunoașterea în detaliu a procedurilor utilizate în centru, precum 

și sesiunile de informare desfășurate cu anumite categorii de personal și susținute de asistentul 

medical, asistentul social, psihologul în baza proceselor verbale înainte de aceștia; 

- înregistrează fișele de post în Registrul de evidență a acestora. 

 

(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 
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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. 

(6) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova are calitatea de angajator 

la încheierea contractului individual de muncă al directorului Centrului Rezidențial pentru 

Persoane Vârstnice - Pensionari Fîntînele. 

(7) În calitate de reprezentant legal al Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - 

Pensionari Fîntînele şi în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, directorul centrului emite decizii. 

(8) Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari Fîntînele are calitatea de angajator 

la încheierea contractelor individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul centrului, 

inclusiv la încheierea contractelor individuale de muncă pentru funcţia de conducere: contabil-şef.  

(9) În absenţa directorului centrului, atribuţiile acestuia se exercită de către contabilul-şef. 

 

 

Art. 10 

Consiliul consultativ 

 

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, a respectării standardelor minime de 

calitate; 

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte 

funcţionarea centrului. 

(2) Consiliul consultativ al Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari Fîntînele 

este compus din 5 membri, după cum urmează: 

a) 2 reprezentanți ai centrului: directorul centrului și asistentul social al centrului; 

b) un reprezentant al furnizorului de servicii sociale (un salariat al DGASPC Prahova); 

c) 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor sociale acordate în cadrul complexului, aleşi în mod 

democratic. 

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului complexului, în special a aspectelor care au 

impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz 

personal, amenajare etc.); 

b) analizează activităţile derulate în cadrul complexului şi propune măsuri şi programe de 

îmbunătăţire a acestora; 

c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei 

persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a 

serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru 

în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului. 

(4) Preşedintele Consiliului Consultativ este directorul Centrului Rezidențial pentru Persoane 

Vârstnice - Pensionari Fîntînele. 

 

 

Art. 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, de recuperare, de evaluare socializare 

 

(1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, de recuperare, de evaluare socializare al 

Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari Fîntînele este compus din: 

a) medic medicină generală (COD COR 221101); 

b) asistent medical (generalist) (COD COR 325901); 

c) infirmier (COD COR 532103); 

d) kinetoterapeut (COD COR 226405); 

e) psiholog (COD COR 263411); 

f) asistent social (COD COR 263501); 

g) maseur (COD COR 325501); 
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h) instructor de ergoterapie (COD COR 223003). 

 

(2) 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 etc.; 

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 etc.; 

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. 

 

(3) Atribuțiile detaliate pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice: 

 

a) Medic medicină generală (COD COR 221101): 

- efectuează consultaţii/examinări/evaluări/investigaţii medicale în specialitatea medicină generală 

beneficiarilor centrului; 

- realizează diagnosticarea medicală, tratarea şi prevenirea bolilor, infecţiilor, leziunilor sau altor 

deficienţe fizice şi mentale pentru beneficiarii centrului; 

- prescrie medicaţia, tratamentele medicale şi regimurile alimentare corespunzătoare pentru 

beneficiarii centrului; 

- monitorizează starea de sănătate, starea fizică şi starea psihică a beneficiarilor centrului; 

- asigură orientarea către servicii medicale de specialitate a beneficiarilor centrului; 

- efectuează activităţi de evaluare/reevaluare medicală beneficiarilor centrului; 

- organizează activitatea de supraveghere igienico-sanitară la nivelul centrului; 

- efectuează consiliere medicală beneficiarilor centrului; 

- participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului individualizat de asistenţă şi 

îngrijire/planului individual de intervenţie al fiecărui beneficiar din cadrul centrului; 

- întocmeşte documentele specifice acordării asistenţei medicale în specialitatea medicină 

generală: fişe de consultaţii medicale, fişe de monitorizare servicii, referate medicale, fişe de 

evaluare, epicrize, bilanţuri generale, fişe de prescripţii medicamente/materiale sanitare. 

 

b) Asistent medical (generalist) (COD COR 325901): 

- realizează evaluarea primară şi monitorizarea stării de sănătate/stării generale a beneficiarilor 

centrului; 

- administrează medicaţia şi efectuează tratamentele medicale beneficiarilor centrului; 

- realizează investigaţiile paraclinice uzuale pentru beneficiarii centrului; 

- realizează intervenţia în situaţiile de urgenţă ivite la beneficiarii centrului; 

- organizează activităţile de supraveghere şi respectare a normelor igienico-sanitare în cadrul 

centrului; 

- întocmeşte documentele de observaţie clinică medicală ale beneficiarilor centrului şi 

documentele de evidenţă a medicamentelor şi materialelor sanitare primite şi eliberate în cadrul 

activităţii de asistenţă medicală a centrului; 

- supraveghează şi verifică efectuarea îngrijirilor de bază pentru beneficiarii centrului; 

- organizează documentele medicale ale beneficiarilor centrului; 

- identifică necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru beneficiarii centrului în funcţie 

de indicaţiile medicilor; 

- participă la activităţile de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului; 

- participă la evaluările nevoilor individuale şi  a situaţiei personale a fiecărui beneficiar. 
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c) Infirmier (COD COR 532103): 

- acordă îngrijirile de igienă la beneficiarii centrului: efectuarea îngrijirilor corporale, 

ajutarea/asistarea la satisfacerea nevoilor fiziologice, menţinerea igienei/schimbarea lenjeriei; 

- efectuează alimentarea şi hidratarea beneficiarilor centrului; 

- efectuează transportul inventarului moale din cadrul centrului: colectarea/transportul 

inventarului moale murdar şi preluarea/distribuirea inventarului moale curat; 

- efectuează igienizarea spaţiilor şi obiectelor la care au acces beneficiarii centrului; 

- realizează formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială la beneficiarii centrului; 

- supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor centrului; 

- pregăteşte beneficiarii centrului pentru investigaţii/consultaţii medicale, administrare medicaţie, 

efectuare tratamente medicale, activităţi socializare; 

- acordă ajutor la deplasarea/mobilizarea beneficiarilor centrului; 

- participă la activităţile de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului. 

 

d) Kinetoterapeut (COD COR 226405): 

- alcătuiește un program individualizat de recuperare fizică, care cuprinde exerciții executate de 

pacient, iar întreg procesul de activitate fizică se desfășoară sub atenta supraveghere a 

specialistului; 

- acordă ajutor beneficiarului ca să-și îmbunătățească mobilitatea și stabilitatea articulară; 

- stabilește programe de recuperare, supraveghează exercițiile pacienților cu probleme 

locomotorii; 

- evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; 

- adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia pacientului; 

- asistă şi se implică în programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate 

(asistent social, terapeut ocupaţional, îngrijitoare); 

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic; 

- se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică; 

- completează permanent în fişa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a putea fi 

evaluat pentru munca prestată. 

 

e) Psiholog (COD COR 263411): 

- realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor centrului în vederea stabilirii diagnosticului; 

- efectuează examene psihologice periodice la beneficiarii centrului pe baza instrumentelor 

specifice profesiei; 

- realizează intervenţia psihologică pentru beneficiarii centrului; 

- efectuează consilierea psihologică a beneficiarilor centrului; 

- participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului individualizat de asistenţă şi 

îngrijire/planului individual de intervenţie al fiecărui beneficiar din cadrul centrului; 

- participă la evaluãrile nevoilor individuale ºi a situaþiei personale a fiecãrui beneficiar; 

- efectuează activităţi de evaluare/reevaluare psihologică pentru beneficiarii centrului; 

- completează, conform dispozițiilor și procedurilor unității, fișa de monitorizare servicii, fișa de 

evaluare/reevaluare, planul individualizat de asistență și îngrijire/planul de intervenție; 

- realizează terapii de recuperare/reabilitare funcţională psihică cu beneficiarii centrului; 

- participă la elaborarea programelor de recuperare/reabilitare pentru beneficiarii centrului; 

- monitorizează starea psihică şi fizică a beneficiarilor centrului; 

- întocmeşte documentele specifice acordării asistenţei psihologice: fişe de consiliere, fişe de 

monitorizare servicii, fişe de evaluare, fişe de observaţie, referate psihologice, caracterizări. 

 

f) Asistent social (COD COR 263501): 

- ţine evidența dosarelor sociale ale beneficiarilor, verificând existența tuturor actelor necesare, 

conform legislației în vigoare și a procedurilor operaționale; 

- înregistrează în cartea de imobil datele de identificare ale tuturor beneficiarilor; 

- evaluează beneficiarul admis în centru din punct de vedere al statusului biopsihosocial, a 

capacităţii de comunicare, a relaţiilor familiale şi sociale, a nivelului de educaţie, a situaţiei socio-

economice, a nevoilor de recuperare/reabilitare, a nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, a 
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riscurilor posibile, a eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun ş.a.), precum şi a evaluării 

vocaţionale; 

- participă la evaluările nevoilor individuale şi a situaţiei personale a fiecărui beneficiar; 

- conform procedurilor operaționale, elaborează planul individualizat de asistență și îngrijire 

(PIA), stabilește serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidenței în centru, precum și 

personalul implicat în realizarea planului și înmânează un formular beneficiarului sau 

reprezentantului legal al acestuia; 

- realizează reevaluarea beneficiarului anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv 

dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau 

psihic al beneficiarului; 

- gestionează corespunzător dosarul personal al beneficiarului și se asigură că acesta este 

completat cu toate documentele conform legislației în vigoare; 

- întocmește toate documentele necesare eliberării cărților de identitate și a vizelor de reședință, în 

termenele prevăzute de lege și însoțește beneficiarii la SPCLEP; 

- întocmește lunar, trimestial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat situațiile statistice 

solicitate. 

 

g) Maseur (COD COR 325501): 

- efectuează la cel mai ȋnalt standard profesional activităţi specifice calificării: masaj, 

reflexoterapie, împachetări etc.; 

- utilizează şi păstrează ȋn bune condiţii echipamentele din dotare şi asigură colectarea corectă a 

deșeurilor şi resturilor. 

 

h) Instructor de ergoterapie (COD COR 223003): 

- realizează iniţierea, proiectarea, organizarea şi desfăşurarea/realizarea activităţilor de ergoterapie 

cu beneficiarii centrului; 

- dezvoltă deprinderi manuale şi respectul faţă de munca depusă la beneficiarii centrului, 

consolidează deprinderile tehnice, abilităţile de a finaliza lucrul început şi disciplina păstrării 

materialelor la beneficiarii centrului; 

- realizează educarea gestualităţii, îndemânării, răbdării şi respectării regulilor la beneficiarii 

centrului; 

- efectuează activităţi de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor centrului; 

- realizează formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială pentru beneficiarii centrului; 

- desfăşoară activităţi educative speciale cu beneficiarii centrului; 

- realizează terapii/programe de integrare/reintegrare socială cu beneficiarii centrului; 

- participă la elaborarea, revizuirea şi aplicarea planului individualizat de asistenţă şi 

îngrijire/planului individual de intervenţie al fiecărui beneficiar din cadrul centrului; 

- supraveghează beneficiarii centrului şi monitorizează starea psihică/fizică a acestora; 

- întocmeşte documentele specifice activităţilor de ergoterapie: fişe de evidenţă ergoterapie, 

programele activităţilor, rapoartele activităţilor, fişe de evaluare, fişe de monitorizare servicii, fişe 

de observaţie, caracterizări. 

 

 

Art. 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere - reparaţii, deservire 

 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a) muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001); 

b) muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201); 

c) muncitor calificat fochist (COD COR 818207); 

d) îngrijitor (COD COR 532104). 

 

(2) Atribuțiile detaliate pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice: 
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a) muncitor calificat bucătărie (COD COR 512001): 

- pregătește hrana la timp și în condiții optime, conform listei zilnice de meniu, răspunde de 

afișarea zilnică a meniului; 

- primește alimente de la magaziner, participă la cântărirea acestora în prezenţa asistentului 

medical desemnat; 

- depozitează corespunzător alimentele primite, până la preparare, în dulapuri, frigidere, lăzi 

frigorifice; 

- răspunde de cantitatea și calitatea hranei beneficiarilor potrivit rației alimentare stabilite, 

respectă fluxul tehnologic de transformare conform rețetarului; în cazuri speciale, alimentele 

nefolosite vor fi predate la magazie cu întocmirea documentelor legale; 

- cunoaște rația de alimente și regulile principale de pregătire a hranei pentru beneficiari; 

- asigură respectarea regulilor de igienă în folosirea alimentelor; 

- răspunde de probele alimentare, care se vor ține 48 de ore în frigiderul de probe și va bifa zilnic 

temperatura din frigider; 

- eliberarea alimentelor pentru blocul alimentar se va face numai pe baza listei zilnice de alimente, 

întocmită în 2 exemplare, din care unul rămâne la sectorul bucătărie. 

 

b) muncitor necalificat bucătărie (COD COR 941201): 

- asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, 

semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare; 

- participă la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la realizarea comenzilor 

de aprovizionare; 

- debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei; 

- participă activ la întreţinerea ustensilelor de bucătărie şi a echipamentului din dotare; 

- ţine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie folosite 

ingredientele; 

- face prelucrările preliminare gătitului - sortează, curăţă, spală, divizează, şi mai apoi găteşte - 

fierbe, frige, coace, prăjeşte; 

- îndeplineşte şi alte sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu 

necesităţile imediate ale unităţii. 

 

c) muncitor calificat fochist (COD COR 818207): 

- inspectează echipamentele, structurile şi materialele pentru a identifica sursa erorilor sau alte 

probleme sau defecte; 

- monitorizează şi verifică informaţiile provenite de la materiale, din evenimente sau din mediu 

pentru a detecta şi evalua problemele; 

- analizează informaţiile şi evaluează rezultatele pentru a alege soluţiile cele mai bune şi pentru a 

rezolva problemele; 

- verifică și remediază toate deficiențele care pot crea posibilități de incendiu; 

- verifică, întreține și remediază în caz de defecțiune instalația de încălzire (calorifere); 

- semnalează defecțiunile pe care nu le poate repara singur și care necesită intervenția 

specialiștilor. 

 

d) îngrijitor (COD COR 515301): 

- asigură integritatea şi siguranţa beneficiarilor centrului; 

- supraveghează şi monitorizează beneficiarii centrului; 

- efectuează preluarea beneficiarilor centrului din diferite spaţii/locaţii ale centrului; 

- acordă ajutor beneficiarilor centrului la deplasare/mobilizare; 

- însoţeşte beneficiarii centrului la investigaţii şi tratamente medicale; 

- acordă îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa beneficiarilor centrului. 
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Art. 13 

Finanţarea centrului 

 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, complexul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

b) bugetul local al judeţului Prahova; 

c) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 



1 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA       Anexa nr. 3.13.1 

la Hotărârea nr. ................... 

din........................................... 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE 

”CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU HANDICAP” DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ,,SF.ANDREI” PLOIEȘTI 
 

 

  

Art. 1 

Definiţie 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de Plasament 

pentru Copilul cu Handicap, componentă funcțională a Complexului de Servicii Comunitare ,,Sf. 

Andrei” Ploiești, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 

persoanelor beneficiare la informații privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, precum și la orice 

alte informații referitoare la activitatea desfășurată. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţi 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

Art. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești, cod serviciu social 8790 CR-C-I este înfiinţat şi administrat de 

furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr. 000837 din data de 28.05.2014, deţine Licenţa de funcţionare 

seria L.F. NR.0001666. 

(2) Sediul Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap, este în Ploiești, str.  Rapsodiei 

nr.2bis, județul Prahova . 

 

Art. 3 

Scopul serviciului social 
 (1) Scopul serviciului sociale este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilități 

separat temporar sau definitiv de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii 

plasamentului, până la reintegrarea în familia naturală, familia extinsă, sau până la instituirea unei 

măsuri de protecție la o familie substitutivă. 

(2) Misiunea Centrului de Plasament este de a  asigura accesul beneficiarilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire specială, educaţie, recuperare, compensare, reabilitare și integrare 

adaptate nevoilor și posibilităților proprii, în vederea dezvoltării personalității sale. 

Art. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 (1) Serviciul social Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, 

cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului. 
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(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/ 2019privind aprobarea standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

specială – Anexa nr. 1.Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca 

centre rezidențiale pentru copilul separat temporat sau definitiv de părinții săi  

(3) Serviciul social Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 

43/28.06.2002 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova. 

 

Art. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care 

stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale 

ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de Plasament 

pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești 

sunt următoarele: 

(a) respectarea și promovarea, cu prioritate, a interesului superior al copilului; 

(b) deschiderea către comunitate; 

(c) asigurarea în  mod adecvat a unor modele de rol și status social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt și deschiderea centrului către comunitate; 

(d) egalitatea șanselor și nediscriminarea; 

(e) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor; 

(f) respectarea demnității copilului; 

(g) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acestuia, ținându-se cont de vârstă și de gradul 

sau de maturitate; 

(h) menținerea relațiilor personale ale copilului și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte 

persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament; 

(i) menținerea împreună a fraților; 

(j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului; 

(k) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului; 

(l) asigurarea protecției copilului pe o perioada determinată până la integrarea sau reintegrarea acestuia 

în familia naturală, extinsă sau substitutiva; 

(m) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului; 

(n) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

(o) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale. 

(p) asigurarea autodeterminării și a intimității copilului; 

(q) participarea copilului (după caz); 

(r)cooperarea și parteneriatul; 

(s)recunoașterea valorii fiecărei persoane; 

(t)abordarea comprehensivă, globală și integrată; 

(u)orientarea pe rezultate; 

(v)îmbunătățirea continuă a calității; 

(x)promovarea participării active a beneficiarilor în soluționarea  problemelor cu care se confruntă. 

 

Art. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciului social sunt copii și tineri cu handicapuri grave, cu dependență de îngrijiri în 

servicii de tip rezidențial specializate.  

(2) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap 

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești sunt: 
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(a) copiii cu dizabilități aflați în dificultate separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca 

urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu; 

(b) copiii cu dizabilități aflați în dificultate pentru care a fost dispus plasamentul în regim de 

urgență; 

(c) tinerii cu dizabilități aflați în dificultate care au împlinit vârstă de 18 ani și care beneficiază, în 

condițiile legii, de protecție specială; 

(d) copiii cu dizabilități aflați în dificultate neînsoțiți de către părinți sau de alt reprezentant legal, 

care solicită o formă de protecție în condițiile legale privind statutul și regimul refugiaților. 

(3) Admiterea copiilor în centrul de plasament se face numai pe baza: 

 Hotărârilor judecătorești, în condițiile legii; 

 Hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Prahova; 

 Dispoziției de plasament în regim de urgență emisă de Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. 

Prahova.  

Centrul de plasament respectă Procedura operațională privind Admiterea copiilor în centrul 

rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în 

calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

(4) Încetarea serviciilor de protecție din cadrul centrului de plasament se face în baza: 

 hotărârii emise de Comisia pentru Protecţia Copilului/ a sentinţei civile emise de instanţa 

judecătorească, după caz; 

 solicitării  tânărului.  

Centrul de plasament respectă Procedura operațională privind Încetare îngrijirii copiilor în centrul 

rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în 

calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul regulament 

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe următoarele aspecte: 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor viitorului mediu de viață, pe cât posibil antrenarea 

prin programe de tranziție – sesiuni de informare; 

- asigurarea unui sentiment de continuitate prin vizite în noul mediu de viață și stabilirea de 

modalități concrete de comunicare prin intermediul cărora copilul va putea menține legătură cu alți 

copii sau cu personalul centrului; 

- pregătirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme. 

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 

religie, opinie, dizabilitate 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, în funcție de gradul de înțelegere; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialității asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d)să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

i) dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale; 

j) dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte 

persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament; 

k) dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte 

persoane alături de care copilul s-a bucurat de viață de familie, în măsură în care acest lucru nu 

contravine interesului sau superior; 

l) dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale; 

m) dreptul la libertate de exprimare; 

n) copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprimă liber opinia asupra oricărei probleme 

care îl privește; 

http://legeaz.net/og-137-2000-discriminare/#_blank
http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/#_blank
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o) dreptul la libertate de gândire, de conștiința și de religie; 

p) dreptul la liberă asociere în structuri formale și informale, precum și libertatea de întrunire 

pașnică, în limitele prevăzute de lege; 

q) copilul aparținând unei minorități naționale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață 

culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale 

religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membri ai comunității din care 

face parte; 

r) dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice 

sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

s) dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 

t) dreptul să crească alături de părinții săi; 

u) dreptul de a fi crescut în condiții care să permită dezvoltarea să fizică, mentală, spirituală, 

morală și socială; 

v) dreptul la protecție alternativă; 

w) dreptul de a se bucură de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia 

de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 

x) dreptul de a beneficia de un nivel de trăi care să permită dezvoltarea să fizică, mentală, 

spirituală, morală și socială; 

y) dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de 

situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește; 

z) dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a 

aptitudinilor și personalității sale; 

aa) dreptul la odihnă și vacanță; 

bb) dreptul de a menține relații cu alte persoane, dacă acestea nu au o influență negativă asupra 

dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale; 

cc) dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, abuz, rele tratamente sau 

neglijență; 

dd) dreptul de a fi protejat împotriva exploatării; 

ee) dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Plasament pentru Copilul cu 

Handicap din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești au următoarele 

obligaţii: 
a) să furnizeze, în funcție de gradul sau de intelelegere, 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; 

d) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea 

planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică; 

e) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 

programului de intervenţie specifică; 

f) să respecte regulile centrului (reguli de comportament, program zilnic etc); 

g) să respecte ordinea, disciplină şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 

h) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 

i) să participe la activităţile organizate în centru; 

j) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

k) să respecte intimitatea celorlalţi; 

l) să participe la activităţile de grup; 

m) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

n) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe ceilalţi copii/ 

adulţi; 

o) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

p) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare, precum și orice dotare tehnică a unității, în 

conformitate cu destinația acesteia și cu regulile de utilizare ; 

q) să respecte proprietatea celorlaţi. 
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Art. 7 

Activităţi şi funcţii 
Principalele funcţii ale Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoană beneficiară; 

2. găzduire pe perioada nedeterminată.; 

3. îngrijire personală asistată; 

4. consiliere și sprijin în realizarea activităților de achiziționare a deprinderilor de viață independența ; 

5. activități medicale și recuperatorii pentru menținerea/îmbunătățirea stării de sănătate; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale informative despre serviciile oferite și oferirea acestora către 

beneficiari/reprezentanți legali în cadrul unor ședințe de informare; 

2. diseminarea materialelor informative despre centru în spitale, școli și alte instituții ce desfășoară 

activități în interesul copilului; 

3. sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele copiilor prin 

intermediul mass-media locale; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care 

pot intră categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea și aplicare unei Carte a drepturilor beneficiarilor și asigurarea informării 

beneficiarilor/reprezentanților legali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă; 

2. planificarea și organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor 

beneficiarilor, precum și privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și 

neglijență asupra beneficiarilor; 

3. deținerea și aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în 

principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, 

acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectarea eticii 

profesionale în relația cu benefiaciarii și organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind 

prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu 

beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

4.inițierea unor colaborări cu instituțiile publice sau private din comunitate pentru promovarea  unei 

imagini pozitive a beneficiarilor și prevenirea situațiilor de dificultate în care aceștia pot intra. 

d) de asigurarea 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. deținerea și aplicarea unor instrumente proprii de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor; 

4. formarea profesională continuă a personalului; 

5. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor pentru 

obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, conform 

legislației în vigoare; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. întocmirea proiectului bugetului propriu în vederea asigurării resurselor bănești necesare 

desfășurării activității în condițiile prevăzute de lege.; 

2. întocmirea de referate de necesitate, în vederea dobândirii tuturor bunurilor necesare copiilor, 

precum și pentru asigurarea unui mediu corespunzător din toate punctele de vedere; 

3. reglementarea internă, în condițiile legii, a activităților financiar-contabile și de resurse umane; 

4. adaptarea structurii și a numericului de personal în funcție de nevoile identificate la beneficiari. 

5. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și donațiile; 

6. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

http://legeaz.net/legea-136-1995-asigurarilor-reasigurarile#_blank


6 

Art. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești funcţionează cu un număr total de 107 posturi, din care: 3 

posturi de conducere, 24 posturi cu atributii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, 

deservire, 80 posturi personal de specialitate si personal de îngrijire şi asistenţă, conform prevederilor 

Hotărarii Consiliului Judeţean Prahova, din care: 

a) personal de conducere:  

- şef de complex; 

- coordonator personal de specialitate; 

- șef serviciu contabilitate administrativ. 

b) personal de specialitate  

- psiholog; 

- instructor de educație; 

- psihopedagog; 

- asistent medical; 

- logoped; 

- medic; 

- kinetoterapeut; 

- asistent medico-social. 

c) personal de ingrijire si asistenta:  

          - ingrijitor copii  

d) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

- inspector de specialitate; 

- referent; 

- administrator; 

- magaziner: 

- spălătoreasă; 

- muncitor calificat lenjer; 

- muncitor calificat bucătărie; 

- muncitor necalificat bucătărie; 

- șofer; 

- muncitor calificat mecanic; 

- îngrijitor; 

e) Unitatea poate atrage și persoane care doresc să lucreze ca voluntari, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat în condițiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă mai mult de 60% din totalul personalului. 

 

Art. 9 

Personalul de conducere 
(1) Personalul de conducere este format din: 

a) şeful de complex (111225); 

b) coordonatorul personalului de specialitate (111220); 

c) șeful serviciului contabilitate administrativ (111225). 

În situaţia în care şeful de complex este temporar indisponibil, atribuţiile acestuia sunt preluate 

de coordonator personal de specialitate / șef serviciu contabilitate- administrativ sau după caz de către  

un membru desemnat de către acesta, cu avizul directorului executiv al DGASPC Prahova. 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:  

a) atribuțiile șefului de complex: 

1. asigura, in cadrul unitatii, promovarea actelor normative in vigoare cu privire la drepturile copilului;  

2.ia in considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 
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6.răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens; 

7.organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare si functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează desfășurarea 

activității în cadrul unității ;  

8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea 

și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii organizatorice 

și a numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire și 

perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, 

în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, dupa caz, 

normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătătirea activității de asistenta sociala in 

instititie, 

19. evalueaza anual personalul din subordine si propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respectă 

legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără 

plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat si cuantumul 

primelor, in raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea finaciară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și 

eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de 

conducerea entității publice; 

32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 
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35.intocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea DGASPC 

Prahova, in limita competentei. 

b) atribuțiile coordonatorului personalului de specialitate: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul de 

specialitate al serviciilor componente ale complexului, pentru toate activitățile desfășurate cu copiii; 

2. Elaborează rapoarte generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul implementării 

obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă șefului de complex, care le înaintează către 

DGASPC Prahova; 

3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare; 

4. Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii peramanente a instrumentelor proprii de 

asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă 

nevoilor persoanelor beneficiare; 

5. Întocmește raportul anual de activitate pe care îl duce la cunoștința șefului de cmplex, care în 

transmite la DGASPC Prahova; 

6. Asigură, împreună cu șeful de complex, buna desfășurare a raporturilor de muncă față de 

angajații complexului; semnalează conducerii toate disfuncționalitățile constatate pe parcursul 

activității, pentru eliminarea acestora prin măsuri imediate; 

7. Desfășoară activități pentru promovarea centrului în comunitate; 

8. Ia în considerare orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcarea drepturilor 

beneficiarilor în cadrul serviciilor și o comunică șefului de complex pentru analizare; 

9. Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul de specialitate în cadrul serviciilor 

și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor 

activități, sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;  

10. Verifică respectarea programelor de activități specifice personalului de specialitate; 

monitorizează aplicarea programelor de intervenție specifică din cadrul planului de servicii 

personalizat și convoacă echipa multidisciplinară pentru reevaluarea periodică a acestuia, cu 

respectarea termenelor; 

11. Asigură aplicarea și respectarea standardelor minime obligatorii aplicabile activității fiecărei 

componente; 

12. Semnalează conducerii orice abatere a personalului de specialitate de la normele interne/legale 

aplicabile; 

13. Reprezintă unitatea, atunci când înlocuiește șeful de complex, în relațiile cu furnizorii de 

servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară 

și din străinătate; 

14. Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la 

nivelul primăriilor, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în 

comunitate, în folosul beneficiarilor; 

15. Asigură, împreună cu șeful de complex, îndeplinirea măsurilor de aducere la cunooștință atât 

personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare; 

16. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

17. Întocmește planul anual de activitate pentru fiecare serviciu social din cadrul complexului; 
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18. Colectează riscurile aferente activităților stabilite prin fișele de post; monitorizează concordanța 

dintre strategia de gestionare a riscurilor, riscuri revizuite și măsurile de control în curs de 

implementare, stabilite în cadrul ședințelor echipei de gestionare a riscurilor de la personalul din cadrul 

fircărui compartiment; 

19. Elaborează proceduri de lucru pentru gestionarea riscurilor identificate; verifică stadiul 

implementării măsurilor propuse de organele de control; 

20. Urmărește implementarea măsurilor de control la nivelul compartimentelor și aduce la 

cunoștința șefului de complex deficiențele constatate în legătură cu acest aspect; 

21. Elaborează și revizuiește procedurile operaționale pentru fiecare componentă a complexului; 

22. Participă la ședințele comisiei de Control Managerial Intern și impementează măsurile stabilite 

de aceasta; 

23. Elaborează și revizuiește fișele de post pentru personalul de specialitate aflat în subordine; 

24. Întocmește, la timp, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 

personalul de specialitate aflat în subordine; 

25. Este persoana desemnată la nivelul complexului, care să ducă la îndeplinire obiectivele, 

principiile generale, termenele și normele generale de conduită profesională, conform legislației în 

vigoare; 

c) atribuțiile șefului serviciului contabilitate-administrativ: 

1. La sfarsitul fiecarei luni redacteaza balantele privind gestiunile din magazine si de pe teren; 

2. Intocmeste notele contabile; 

3. Intocmeste balanta de verificare lunara, in baza situatiilor anexe; 

4. Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli bugetare pe baza unei fundamentari bine realizate, 

urmarind incadrarea in creditele aprobate; 

5. Organizeaza si conduce contabilitatea complexului;  

6. Intocmeste, verifica si semneaza statele de personal si de plata; 

7. Intocmeste lunar documentatia privind garantiile material ale gestionarilor de bunuri din centru; 

8. Intocmeste propunerile privind modificarea statelor de functii si a organigramei; Acorda viza 

certificate prin semnatura pentru documentele interne care necesita aceasta viza si anume: liste 

alimente, bonuri de consum, predare, restituire, transfer, statele de plata privind salariile, 

angajamentele, propunerile, ordonantarile si proiectele de operatiuni; 

9. Asigura cunoasterea si aplicarea normelor legale din domeniu; 

10. Tine la zi evidenta sintetica si analitica a contabilitatii centrului; 

11. Preia notele de receptie insotite de facturi si comenzi si le inregistreaza in contabilitate; 

12. Verifica intocmirea corecta a registrului de evidenta a salariatilor, al concediilor de odihna si al 

celor medicale; 

13. Verifica actualizarea registrului de evidenta a transelor de vechime ale salariatilor si cel de 

evidenta a sanctiunilor pentru salariatii unitatii; 

14. Urmareste aplicarea si respectarea tuturor dispozitiilor legale privind retribuirea personalului 

complexului ; 

15. Preia atributiile sefului de complex in lipsa acestuia, in limita competentei; 

16. Indeplineste si alte atributii sau sarcini stabilite de lege ori de organismele abilitate; 

17. Respecta regulile de confidentialitatea informatiilor referitoare la copii; 

18. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea în serviciu sau pe 

timpul serviciului; 

19. Are obligația de a purta ecusonul de serviciu în timpul programului și la prezentarea la serviciu; 

20. Nu are voie sa realizeze fotografii sau filmări în unitate; 

21. Părăsirea unității în timpul programului se face doar în baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unității sau pe baza ordinului de deplasare; 

22. Se comporta decent in relatia cu copii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

23. Sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizica și morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz savârșit asupra vreunui copil; 

24. Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial ; 

25. Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 
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26. Cunoaște si respecta prevederile R.I. si M.O.F. 

27. Indeplineste orice sarcina trasata de conducerea unitatii in limitele de competenta 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 

ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 

domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 

domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 

legii. 

Art. 10 

Personalul de specialitate si personal de îngrijire şi asistenţă 
(1) Personalul de specialitate este compus din: 

- medic (226907) 

- psiholog în specialitatea psihologie clinică (263401); 

- instructor de educație (235204) ; 

- asistent medical generalist (325901), 

- kinetoterapeut (226405) 

- logoped (226603) 

- psihopedagog (263412 ) 

- îngrijitor (531101) 

- asistent medico-social (226923) 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:  

a) Principalele atribuții ale medicului: 

1. Examinează fiecare copil și monitorizează permanent starea și evoluția acestuia în vederea 

diagnosticării corecte și a prescrierii tratamentului medicamentos adecvat; 

2. Evaluează fiecare copil în vederea recomandării procedurilor recuperatorii specifice: 

kinetoterapie, masaj ; 

3. Face parte din echipa multidisciplinară și participă la ședințele organizate în conformitate cu 

managementul de caz; 

4. Participă la întocmirea Planului Idividualizat de Protectie și întocmește Planul de Intervenție 

Specializată, conform competențelor profesionale și a obligațiilor din fișa postului și răspunde de 

realizarea obiectivelor formulate în cadrul acestora; 

5. Întocmește dosarul cu acte medicale a fiecarui copil instituționalizat, îngrijindu-se în 

permanență de completarea acestuia cu documentația necesară; 

6. Răspunde de întreaga activitate a cabinetului medical, controlând activitatea cadrelor medii din 

subordine; 

7. Răspunde de corecta administrare a medicamentelor prescrise în rețete; 

8. Se îngrijeste de buna aprovizionare a cabinetului medical; 

9. Inițiaza supravegherea epidemiologică a copiilor institutionalizați având urmatoarele atributii:  

- inițează acțiuni de prelucrare antiparazitară; 

- initiază actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii de sezon; 

10. Inițiază, desfășoară și controlează diverse activități de educație pentru sănătate la copiii și 

tinerii institutionalizați precum și la personalul centrului; 

11. Verifică efectuarea periodică a examenelor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului 

Sanatatii, de către personalul centrului; 

12. Ia măsuri pentru trimiterea la medicul specialist a copiilor în vederea asigurării unei stări de 

sănătate optime și urmărește evoluția acestora; 

13. Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv- educativ; 

14. Controlează prin sondaj igiena individuala a copiilor, luând măsuri în cazul nerespectării 

acesteia; 

15. Colaborează permanent cu medicul de familie al copilului în vederea satisfacerii nevoilor 

individuale de sanatate; 

16. Asigură un sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale 

individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare; 
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17. Urmarește menținerea stării de sanatate și profilaxia îmbolnăvirilor beneficiarilor, dezvoltarea 

somatică și psihomotorie a acestora, redarea autonomiei personale prin întocmirea și ținerea la zi a 

foilor de observație și de evoluție a stării de sanatate, efectuarea programelor de recuperare;  

18. Asigura asistență medicală și de urgență prin examinarea zilnică a beneficiarilor cu afecțiuni 

acute, aplicarea medicației și a tratamentelor sau, dupa caz, a procedurilor precum și internarea 

acestora în unități specializate; 

19. Controlează calitatea tratamentelor și îngrijirilor medicale; 

20.  Verifică depozitarea medicamentelor și a materialelor necesare acordării serviciilor medicale 

în siguranță;  

21. Răspunde de organizarea și functionarea carantinei, precum și de aplicarea altor măsuri 

antiepidemice care se impun. Controlează și supraveghează permanent starea de curațenie și aplicarea 

măsurilor igienico-sanitare în grupele de copii, săli de mese, bucătării, grupuri sanitare, etc; respectă 

normele legale în vigoare privind prevenirea și combaterea infecțiilor; toate spațiile, utilitățile, dotările, 

echipamentele și materialele centrului  sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare; 

22. Se asigură că centrul realizează colectarea și depozitarea deșeurilor medicale periculoase 

conform prevederilor legale în vigoare; 

23. Vizează întocmirea meniul zilnic, urmărind asigurarea numărului de calorii, regimurile 

alimentare dietetice și respectearea regulilor de igiena alimentară; se asigură fiecărui beneficiar, la 

intervale echilibrate, 3 mese/zi; vizează anchetele alimentare periodice urmărind asigurarea unei 

alimentații raționale;  

24. Aprobă învoirea beneficiarilor în familie, stabilind perioada și conduita terapeutică de urmat; 

25. Răspunde de luarea de decizii în domeniul sau de activitate;  

26. Răspunde de inventarul din dotare; 

27. Asigură asistența necesară în caz de deces a beneficiarului; în caz de deces, întocmește 

documentele necesare și urmărește îndeplinirea formelor administrative de înhumare; 

28. Respectă și cunoaște drepturile beneficiarilor înscrise în Cartă și sesizează orice abuz comis de 

personal asupra beneficiarilor; 

29. Organizează și controlează activitatea personalului din subordine (as.medicali, îngrijitori), 

dispunând măsurile care se impun.  

30. Cunoaște și respectă reglementările legale în vigoare, recomandările OMS și standardele 

Comunității Europene cu privire la îngrijirea educativă, rațională și tehnică a persoanelor bolnave și a 

celor sănătoase, precum și prevederile regulamentelor de organizare și funcționare și de ordine 

interioară ale unității în care lucrează; 

31. Participă la organizarea și desfășurarea în unitatea în care lucrează, precum și în alte unități de 

asistență socială a formelor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului mediu și a 

îngrijitorilor. Se informează permanent de imbunătățirea cunoștintelor profesionale și cunoașterea 

legislatiei în vigoare ; participă la activități în afara programului de lucru cand situația o cere; 

32. Asigură păstrarea datelor personale și a informațiilor cuprinse în documentele componente ale 

dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de confidențialitate; 

33. Asigură asistență calificată pentru menținerea igienei personale a beneficiarilor aflați în situație 

de dependență pentru realizarea activităților vieții zilnice; se asigură că unitatea dispune de dotările 

necesare pentru realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor; accesul fiecărui beneficiar la asistență 

medicală; informează beneficiarii cu privire la asistența medicală acordată; 

34. Asigură monitorizarea în scop preventiv și terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor și 

adaptează regimul de viață și cel alimentar conform indicațiilor specialiștilor; asigură evidența 

medicației pentru fiecare beneficiar; se asigură ca terapiile de recuperare/reabilitare funcțională se 

realizează conform PPI/PIS;  

35. Asistă, prin sondaj, la servirea mesei beneficiarilor (alimentație, activă/pasivă), asigurând 

servicii de calitate, monitorizează abilitățile, compatibilitățile de relaționare a beneficiarilor sub toate 

aspectele; 

36. Verifică rapoartele de tură zilnice ale personalului de asistență/îngrijire, aduce spre cunoștință 

conducerii unității evenimentele survenite și vine cu propuneri pentru remedierea/rezolvarea acestora;  

37. Inițiază propuneri de înlocuire a beneficiarilor în camere în funcție de abilitățile, 

compatibilitățile și relaționare empatică a acestora și le aduce la cunostința coordonatorului, 

administratorului și șefului de complex; 
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b) Principalele atribuții ale psihologului: 

- Observă și evaluează sistematic dezvoltarea copiilor din centru; 

- Desfășoară programe proiectate să stimuleze dezvoltarea cognitiv-comportamentală a copiilor și 

achiziționarea de deprinderi de viață independența; 

- Urmărește dezvoltarea unei relații constructive între copil și adult (persoană de referință); 

- Elaborează și desfășoară planuri de terapie individuală pentru copiii care necesită astfel de 

intervenții; 

- Urmărește inițierea copilului în regulile sociale acceptate și în formarea deprinderilor de ordine și 

igienă în cadrul activităților instructiv educative desfășurate de către instructorul de educație; 

- Completează periodic fișe de evoluție a caracteristicilor copilului în principalele axe de dezvoltare; 

- colaborează permanent cu instructorii de educație, cu personalului medical și cu cel de îngrijire, 

primind și oferind toate informațiile legate de dezvoltarea psiho-fizică a copilului; 

- Asigura un climat propice dezvoltării armonioase a copilului acordând sprijin psiho-pedagogic 

personalului de îngrijire și de educație; 

- Furnizează informații instructorilor de educație în legătură cu caracteristicile psihologice ale 

copilului și face recomandări acestora cu privire la strategiile de control comportamental în vederea 

atingerii obiectivelor educaționale; 

- Supraveghează și controlează bună desfășurare a activităților stabilite prin planificare la grupa de 

copii,oferind sugestii și îndrumări pentru a crește eficiența 

- Supervizeza alcătuirea P.I.S.-urilor fiecărui copil și urmărește aplicarea acestora; 

- Participa la propria formare și dezvoltare personală și profesională; 

- Manifestă interes constant pentru activități care conduc la propria dezvoltare, atât în plan profesional 

cât și în plan personal; 

- Valorifica și aplică în activitate informațiile achiziționate în cadrul întâlnirilor echipei 

pluridisciplinare, a cursurilor de formare sau prin studiu individual. 

- Respectă confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la copii sau la activitatea 

unității. 

c) Principalele atribuții ale instructorului de educație: 

1.  Asigură supravegherea grupei de copii la care este repartizat, în colaborare cu personalul de 

îngrijire; 

2. Răspunde de viața, sănătatea și integritatea copiilor care îi sunt încredințați pe perioada desfășurării 

activității, înlăturând orice factor sau situație de risc; 

3. Organizează și conduce activitățile în timpul liber al copiilor și poate organiza ateliere de lucru: 

desen, pictura, muzica;  

4. Față de copii va avea întodeauna o atitudine civilizată și un vocabular adecvat; 

5. În lipsa asistentului social, ia contact cu părinții sau rudele care vin în vizită la copii, și nu le va 

permite vizita dacă observă că aceștia pot pune în pericol siguranța copilului sau a celorlalte persoane 

din centru;  

6. Predă și preia copiii la/de la școală; păstrează legătura cu personalul didactic pentru soluționarea 

oricărei probleme apărute în relația copilului cu mediul școlar; 

7. Supraveghează și respectă programul de odihnă și somn al copiilor;  

8. Gestionează în mod responsabil echipamentul din dotare; asigură și răspunde permanent de ținuta 

vestimentară a copiilor, inclusiv de aspectul estetic si igienic; îi învață pe copii cum să păstreze 

bunurile pe care le au; 

9. Consemnează în registrul special de predare-primire a serviciului eventualele distrugeri sau lipsuri 

apărute și informează despre cele constatate, precum și toate situațiile semnificative apărute pe 

parcursul zilei, care au adus modificări ale comportamentului sau a stării de sănătate a copilului; 

10. Asigură aplicarea programelor de educație a copilului, în conformitate cu programele de intervenție 

specifice; 

11. Contribuie activ la amenajarea camerelor copiilor, a spațiilor de joacă din interiorul și exteriorul 

centrului, a locului de servit masa, a holurilor și a sălilor pentru întâlnirile copilului cu familia, astfel 

încât se va asigura o ambianță de tip familial, diversificată și optimistă, adaptată gustului și vârstei 

copiilor; 

12. Are grijă să păstreze configurația stabilită pentru mobilier în camerele copiilor, nu se va realiza nici 

o modificare fără acordul șefului de complex;  
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13. Are grijă ca produsele destinate igienei personale a copiilor să fie asigurate ritmic, în condițiile de 

calitate și cantitate necesare vârstei fiecăruia dintre ei; 

14. Se implică, în funcție de posibilitățile copiilor și împreună cu aceștia, în activitățile cotidiene de 

păstrare a curațeniei; 

15. Controlează și raspunde de echipamentul copiilor, asigurând acestora un aspect îngrijit și o 

echipare corespunzatoare condițiilor de mediu și activităților desfășurate; 

16. Asigură formarea, consolidarea și utilizarea deprinderilor de autoservire și autogospodărire la 

copii;  

17. Participă la păstrarea igienei individuale zilnice a copiilor; în absența îngrijitorului, realizează 

efectiv activitățile necesare pentru igiena personală a copilului (schimbat de haine, spălat, schimbat 

scutece de unica folosință, etc.), precum și pentru igiena spațiilor (spală și dezinfectează pardoseala, 

vasele de wc, curăță și dezinfectează saltelele/schimbă lenjeria de pat atunci când este cazul,etc.); 

18. Participă la baia copilului, la îmbrăcarea și alimentația acestuia, implicându-se activ în formarea 

deprinderilor de autonomie personală; 

19. Urmarește starea de sănătate a copiilor și anunță imediat personalul medical despre orice 

modificare observată; respectă recomandările acestora cu privire la ocrotirea sănătății copiilor; 

20. Are obligația de a aduce imediat la cunostința conducerii atât verbal cât și în scris, orice modificare 

observată la copii (răni, fracturi, echimoze..etc) de natură să justifice suspiciunea unui abuz; 

 21. Are obligația de a se abține de la orice conduită care ar leza interesele sau persoana copiilor 

ocrotiți, precum și de a semnala verbal și în scris conducerii unității astfel de situații imediat ce le 

observă; 

22. Cunoaște modurile de comunicare verbală și mimico-gestuală ale fiecărui copil din cadrul grupei și 

participă activ la dezvoltarea acestora; 

23. Respectă recomandările specialiștilor, continuând exercițiile specifice în toate activitățile 

desfășurate cu copiii; 

24. Participă la programe atât în cadrul centrului cât și în comunitate, astfel încât copilul să fie antrenat 

în activități ce presupun relaționarea social; 

25. Întocmește alături de ceilalți specialiști ai centrului programul educațional pentru copiii care sunt 

înscriși într-o formă de  învățământ; 

26. Comunică direct și permanent cu copilul fiind “purtătorul de cuvânt“ al acestuia în relația cu echipa 

de specialiști a centrului; 

27. Participă la evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului în funcție de care se realizează planul de 

servicii personalizat (PSP) și a programelor de intervenție specifică (PIS); 

28. Completeaza raportul lunar privind comportamentul și evoluția copilului, fișa de evidență a relației 

copilului cu familia; intocmeste si completeaza documentele specifice activității prevăzute de legislația 

în vigoare și de regulamentul intern; 

29. Participă la realizarea caracterizărilor periodice ale copiilor; 

30. Pregatește copilul atunci când au loc întâlniri cu familia, reprezentanții legali sau cu asistentul 

maternal profesionist, pentru a evita o reacție de respingere sau alte reacții negative ale copilului; 

31. Respectă și stimulează relația copilului cu familia naturală sau cu familia substitutivă; nu face 

comentarii cu privire la situația familiei copilului în relația directă cu membrii acestuia; 

32. Participă la realizarea permanenței programului de îngrijire și supraveghere a copilului, suplinind 

lipsa îngrijitorului; 

33. Respectă confidențialitatea datelor cu privire la copil; 

34. Cunoaște și respectă istoria copilului și nu face comentarii privind situația părinților; se informează 

despre și are în vedere respectarea eventualelor interdicții impuse față de părinți sau alte persoane în 

relația directă cu copilul, în conformitate cu normele în vigoare (dispoziții legale, hotărâri 

judecatorești, prevederi ale regulamentului intern, etc.), colaborând în acest sens cu asistentul social; 

35. Cunoaște și respectă drepturile copilului, drepturile și obligațiile părinților care au copii cu 

dizabilități, precum și ale persoanelor cu handicap în general; 

36. Are obligația de a asigura supravegherea și îngrijirea copilului pe perioada spitalizării, în unitatea 

medicală, în conformitate cu graficul stabilit la nivelul centrului; 

d) Principalele atribuții ale asistentului medical: 

1. Participă la întocmirea meniului zilnic împreună cu magazinerul, bucătarul și ceilalți membri ai 

comisiei de întocmire a meniurilor desemnați de șeful de complex; 
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2. Calculează zilnic conținutul caloric al meniului; 

3. Asistă la eliberarea alimentelor din magazie examinând produsele din punct de vedere 

organoleptic și semnează lista de alimente; 

4. Verifică zilnic calitatea alimentelor și a hranei preparate pentru toate mesele zilei; 

5. Este obligatoriu prezent în sala de mese, monitorizând respectarea normelor de igienă și a 

metodologiei de lucru la servirea mesei de către personalul de serviciu (porționarea să fie făcută de 

bucătar, vasele să nu fie spălate în timpul mesei, fiecare copil să aibă veselă proprie, condițiile din sala 

de mese să fie corespunzătoare unei serviri decente a copiilor); semnalează imediat conducerii unității 

orice nereguli constatate în legătură cu aspectele monitorizare, în vederea luării de măsuri pentru 

remedierea acestora; 

6. Anunță administratorul și bucătarul dacă sunt cazuri de copii care trebuie să primească un 

meniu special, ținând cont de recomandările medicului; 

7. Verifică asigurarea igienei localurilor centrului de plasament, urmărind respectarea normelor 

sanitare legale, înscriind constatările într-un registru special de control zilnic; în cazul constatării unor 

deficiențe, întocmește și un referat în care va arăta neregulile constatate, propunând, eventual, și 

măsuri pentru remedierea situației, referat pe care îl va prezenta de îndată șefului de complex; 

8. Împreună cu întreg personalul centrului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de 

cel familial; 

9. Monitorizează aplicarea normelor sanitare în vigoare în ceea ce privește starea de igienă a 

unității potrivit indicațiilor medicului și face propuneri conducerii unității pentru eliminarea 

neconcordanțelor constatate în acest sens; 

10. Execută zilnic triajul epidemiologic al copiilor din unitate, izolându-i pe cei bolnavi; 

11. Participă la evaluarea fiecărui copil și la stabilirea planului de tratament și/sau intervenție; 

12. Participă la întocmirea programelor de intervenție specifică ale copilului, în cadrul echipei 

pluridisciplinare; oferă informațiile necesare adaptării activităților desfășurate cu copii la posibilitățile 

psiho-fizice ale acestora;  

13. Verifică actele medicale și efectuează controlul epidemiologic al copilului, la luarea în evidență 

a acestuia, în momentul primirii în unitate; răspunde de predarea actelor medicale ale copiilor la 

plecarea definitivă a acestora, pe baza de semnătură a persoanelor împuternicite în acest sens (proces 

verbal de predare-primire);  

14. Urmărește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de 

plasament, menținând o strânsă legătură cu instructorii de educație și cu medicul de familie al copiilor, 

precum și cu cadrele specializate din alte instituții sanitare care au în evidență copiii din centrul de 

plasament; 

15.  Efectuează tratamentul profilactic și tratamentul medicamentos indicat de medicul de familie 

al copiilor sau de medici specialiști, răspunzând de aplicarea corectă a acestuia; 

16. Are obligația programării copiilor, la datele sau termenele stabilite de medic sau de legislația în 

vigoare, la controalele medicale periodice, internări, intervenții chirurgicale sau orice alte proceduri 

medicale recomandate pentru copil; are obligația respectării termenelor stabilite pentru 

procedurile/investigațiile medicale și a semnalării către conducerea unității a acestor termene;  

17. Însoțește copiii la medicul de familie sau la medicul specialist pentru consultații sau la 

laboratoare specializate pentru efectuarea de investigații clinice și paraclinice, precum și pentru 

întocmirea/reînnoirea certificatului de încadrare în grad de handicap; pentru orice deplasare în afara 

centrului, întocmește ordin de deplasare;  

18. Recoltează analizele indicate de medic și se ocupă de obținerea rezultatelor; 

19. Se informează zilnic (telefonic) și vizitează cel puțin o dată pe săptămână copiii internați în 

spital, oferă personalului spitalului toate informațiile solicitate despre starea de sănătate a copilului, 

însoțește copilul la internarea și externarea din spital; 

20. Participă la formarea deprinderilor fiziologice firești ale copiilor cu probleme de enurezis 

nocturne, controlând îndeplinirea de către supraveghetor/îngrijitor a sarcinilor stabilite în acest sens; 

21. Controlează starea de sănătate a copiilor iar în caz de urgență anunță medicul unității sau 

solicită serviciile medicale de urgență, după caz, în aceeastă situație însoțind copilul la spital; 

22. Ajută medicul la examinarea copiilor, administrând tratamentul prescris de medic și pe cel de 

prim ajutor; 



15 

23. Întocmește referate de achiziție necesare pentru achiziționarea medicamentelor sau 

serviciilor/aparatelor medicale necesare în derularea activității de îngrijire a sănătății copiilor în 

general și a fiecărui copil în particular (diferențe la rețete compensate, achiziționarea de medicamente 

necompensate, achiziționarea de echipamente/ aparatură medicală,..etc); 

24. La ieșirea din programul de lucru întocmește raport de activitate, semnând la predarea-primirea 

serviciului; 

25. Ține evidența tehnic-operativă zilnică a medicamentelor consumate. La sfârșitul lunii prezintă 

situația centralizată a consumurilor de medicamente la biroul contabilitate; 

26. Răspunde de toate bunurile aflate în dotarea cabinetului medical, izolatorului și infirmeriei, 

precum și de integritatea instalațiilor; ține evidența instrumentarului, a materialelor sanitare și a 

medicamentelor aflate în gestiunea sau folosința sa, răspunde de utilizarea lor;  

27. Nu părăsește locul de muncă până la venirea schimbului, decât cu acordul conducerii unității, în 

situații excepționale; 

28. Completează agenda medicală a cabinetului, document în care se înscriu de îndată ce se iau la 

cunoștință, toate programările privind investigații sau proceduri medico-chirurgicale recomandate 

fiecărui copil; asistentul medical de serviciu are obligația de a verifica zilnic consemnările de la data 

respectivă și de a le îndeplini; 

29. Respectă confidențialitatea datelor cu privire la copil – nu oferă informații despre copil sau 

despre familia sa fără aprobarea conducerii unității sau a conducerii DGASPC; excepție fac salariații 

unității care au atribuții directe în îngrijirea copilului și are nevoie de aceste informații în desfășurarea 

activității; 

30. Nu aduce în unitate persoane străine; 

31. Cunoaște și respectă programul de lucru conform graficului lunar, folosind integral timpul în 

scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; respectă disciplina muncii;  

32. Trebuie să aibă un comportament părintesc față de copiii cu care intră în contact; 

33. Are obligația de a aduce imediat la cunoștința conducerii orice modificare corporală (răni, 

fracturi, echimoze) observată la copii pe parcursul activității, de asemeni are obligația de a raporta 

verbal și în scris imediat către conducerea unității eventualele suspiciuni de violență asupra 

beneficiarilor; are obligația de a se abține de la orice conduită care ar leza interesele sau persoana 

copiilor ocrotiți; 

34. Cunoaște și respectă normele de protecția muncii și de prevenire și stingere a incendiilor, 

prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al CSC ”Sf. Andrei” și Metodologiei de Organizare și 

Funcționare a Centrului de Plasament, inclusiv a procedurilor de lucru aprobate;  

35. Respectă codul de conduită și codul deontologic profesional; 

36. Verifică și vizează caietele întocmite de către instructorii de educație, împreună cu asistentul 

social, coordonatorul și șeful de complex; 

37. În afara programului de lucru al conducerii, are atribuții de ofițer de serviciu: 

- colaborează cu reprezentanții poliției, pompierilor, salvării și ai altor autorități, în vederea îndeplinirii 

sarcinilor acestora stabilite conform legii; 

- verifică prezența la program a personalului, semnalând imediat conducerii eventualele absențe; 

semnează biletele de voie personalului de serviciu, numai pentru situații de urgență; 

- monitorizează respectarea reglementărilor cu privire la fumat, precum și starea de curățenie a 

spațiilor în care se desfășoară activități zilnice; 

- verifică predarea-primirea corespunzătoare a schimburilor; nu permite părăsirea locului de muncă de 

către salariatul care ar trebui să predea schimbul, în cazul în care angajatul care ar trebui să preia 

schimbul nu este prezent, iar la apariția unei astfel de situații, anunță imediat conducerea unității; 

- ia orice măsuri consideră necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității, pe perioada cât 

este ofițer de serviciu, cu respectarea regulamentului intern și a dispozițiilor legale; 

- întocmește procesul verbal al întâlnirii inițiale organizată în cadrul centrului între beneficiar, 

părinți/reprezentant legal/persoana care îl însoțește; 

e) Principalele atribuții ale kinetoterapeutului: 

1. Aplică metode destinate recuperării deficiențelor care intră în sfera sa de competență; 

2. Aplică tratament kinetoterapeutic corespunzător tuturor copiilor incluși în programul de 

intervenție, care au recomandarea medicului; 
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3. Cunoaște în amănunt starea de sănătate a copilului pentru a evita eventualele probleme neurologice 

ce pot apărea în timpul aplicării metodelor de recuperare; 

4. Kinetoterapeutului îi revine integral responsabilitatea pentru întocmirea și efectuarea tratamentului 

recuperator, ca și pentru orice accident care survine pe durata în care copilul este în sala de 

kinetoterapie, atât în intervalul de timp al aplicării efective a metodelor de recuperare cât și în afara 

acestuia; 

5. Evaluează dezvoltarea motorie a copilului cu deficiențe fizice, la începerea tratamentului de 

recuperare și ulterior la termenele stabilite în proiectul de interventie specifică; 

6. Întocmește planul de intervenție specifică pentru fiecare copil în parte; în acest scop va stabili 

obiective clare, la termen, care vor fi trecute sub semnătura în planul individualizat de protecție al 

copilului; 

7. Evaluează periodic progresele înregistrate de copii, la termenele stabilite; 

8. Ține o evidență clară a copiilor și a activităților care se realizează cu aceștia; în acest scop va 

completa în permanență fișele de observație, pentru o bună monitorizare a progreselor copiilor în 

ceea ce privește dezvoltarea aptitudinilor fizice; 

9. Colaborează cu ceilalti specialiști ai centrului, pentru a asigura o intervenție de înalt nivel calitativ, 

adaptată la specificul personal al fiecărui copil; 

10. Face recomandări care pot fi aplicate fără riscuri de personalul educativ și de îngrijire – anumite 

mișcări, poziții ale coloanei vertebrale, etc. – cu scopul de a realiza o minimă solicitare continuă de 

natură să completeze intervenția recuperatorie a copilului și în afara sălii de kinetoterapie; 

11. Întocmeşte rapoarte privind situaţia copilului, la solicitarea şefului ierarhic superior; 

12. Are grijă de echipamentul din dotare; 

13. Informeaza psihologul despre orice modificare survenită în activitatea de recuperare a copilului; 

14. Supune atenţiei echipei pluridisciplinare situaţia fiecărui beneficiar al activităţii sale; 

15. Participă la realizarea caracterizărilor periodice ale copilului; 

16. Face propuneri pentru îmbunătățirea activității; 

17. Cunoaste, respectă și aplică prevederile cuprinse în Procedurile operationale existente la nivelul 

centrului, întocmite în concordanță cu prevederile legale în domeniu; 

18. Respecta normele de igiena pentru colectivitatile de copii, având obligația să cunoască legislația cu 

privire la aceasta; 

19. Solicita conducerii centrului proteze, orteze si orice alte aparate care sunt necesare pentru 

corectarea deficientelor copiilor;  

20. Manifestă un comportament profesionalist în relațiile cu copiii, cu personalul unității cu care vine 

în contact pe perioada programului de lucru; 

21. Furnizează, la solicitarea șefilor ierarhici, informații și rapoarte despre copii și/sau despre 

activitățile realizate cu acestia; 

22. Promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricarei forme de intimidare, 

discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

23. Pastrează confidențialitatea datelor cu privire la copii, respectând astfel dreptul lor la imagine 

proprie; 

24. Participa la cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale, pentru a mentine contactul cu 

noutatile in domeniu. 

25. Solicita la nevoie, dotarile necesare pentru o interventie terapeutica de calitate. 

26. Duce la îndeplinire orice nota internă/nota de serviciu sau sarcină cuprinsă în procedurile de lucru 

aprobate;  

27. Trebuie să aibă un comportament părintesc față de copiii cu care intră în contact; 

f) Principalele atribuții ale logopedului: 

1. Primeşte cazuistica repartizată şi stabileşte împreună cu ceilalti specialişti ai centrului programul de 

recuperare; 

2. Colaborează cu personalul de specialitate al centrului pentru realizarea programelor terapeutice; 

3. Identifică tulburările de limbaj ale copiilor şi stabileşte modalităţile de recuperare ale acestora; 

4. Participă la întocmirea, aplicarea şi evaluarea performanţelor înregistrate de copii, împreună cu 

ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare; participă la întocmirea planurilor de intervenţie specifică 

pentru copiii din centrul de plasament 

5. Ţine evidenta cazurilor repartizate şi a evoluţiei în timp, din punct de vedere logopedic; 
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6. Întocmeşte rapoarte privind situaţia copilului, la solicitarea şefului ierarhic superior; 

7. Completează documentele logopedice; 

8. Solicită conducerii cele necesare pentru a asigura dotarea cabinetului logopedic cu materiale 

logopedice necesare desfăşurării activităţii; 

9. Are grijă de echipamentul din dotare; 

10. Informeaza psihologul despre orice modificare survenită în activitatea de recuperare a copilului; 

11. Supune atenţiei echipei pluridisciplinare situaţia fiecărui beneficiar al activităţii sale; 

12. Pregateşte mijloacele audio-vizuale, instrumentele de lucru şi toate materialele necesare terapiei 

logopedice; 

13. Participă la organizarea şi derularea activităţilor recreative pentru beneficiari; 

14. Participă la realizarea caracterizarilor periodice ale copilului; 

15. Stabileşte împreună cu ceilalti specialişti, un program zilnic de activităţi şi asigură respectarea 

acestuia; 

16. Colaborează cu toţi specialiştii centrului în procesul de recuperare /reabilitare a beneficiarilor; 

17. Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil; 

18. Respectă istoria copilului şi nu face comentarii privind situaţia lui; 

19. Respectă drepturile copilului, precum şi a persoanelor cu handicap şi ale părinţilor; 

20. Respecta prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a vieţii în 

colectivitate pentru a preveni accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea incendiilor, 

deteriorarea instalaţiilor şi aparaturii; 

21. Cunoaște și aplică procedurile de lucru elaborate de către DGASPC și de către conducerea 

centrului de plasament; 

22. Duce la îndeplinire orice nota internă/nota de serviciu sau sarcină cuprinsă în procedurile de lucru 

aprobate;  

23. Trebuie să aibă un comportament părintesc față de copiii cu care intră în contact; 

24. Are obligația de a aduce imediat la cunoștința conducerii orice modificare corporală (răni, fracturi, 

echimoze) observată la copii pe parcursul activității, de asemeni are obligația de a raporta verbal și în 

scris imediat către conducerea unității eventualele suspiciuni de violență asupra beneficiarilor; are 

obligația de a se abține de la orice conduită care ar leza interesele sau persoana copiilor ocrotiți; 

25. Cunoaște și respectă normele de protecția muncii și de prevenire și stingere a incendiilor, 

prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al CSC ”Sf. Andrei” și Metodologiei de Organizare și 

Funcționare a Centrului de Plasament, inclusiv a procedurilor de lucru aprobate;  

26. Respectă codul de conduită și codul deontologic profesional;  

g) Principalele atribuții ale psihopedagogului: 

1. Cunoaşte şi îndrumă demersul educativ în îngrijirea copilului, educaţia în viaţa cotidiană şi 

acordarea atenţiei mediului de viaţă al acestuia; 

2. Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă şi de limbaj, de educaţie şi 

reabilitare comportamentală pentru copii; 

3. Identifică deficiențele senzoriale, motorii, cognitive și de limbaj ale copilului, stabilind limitele 

de înțelegere și acțiune ale acestuia; 

4. Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil; 

5. Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice 

pentru copii; 

6. Colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de 

programe de consiliere şi terapii specifice psihopedagogice; 

7. Elaborează recomandări psihopeadgogice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile 

de dezvoltare; 

8. Face rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de 

grup; 

9. Asigură supravegherea copiilor, pe parcursul ședințelor terapeutice individuale sau de grup, 

precum și la solicitarea șefului ierarhic, având obligația de a lua măsurile necesare pentru evitarea 

accidentărilor copiilor; 

10. Participă la activităţile de educaţie non-formală ale copiilor, folosind toate informațiile 

cunoscute despre aceștia pentru a asigura eficiența activităților; 
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11. Participă la întocmirea, aplicarea şi evaluarea proiectului personalizat, împreuna cu ceilalţi 

specialişti ai echipei multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective şi termene 

clare pentru recuperarea copilului; 

12. Derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea 

întregii echipe de lucru; 

13. Colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru diseminarea internă a 

informațiilor referitoare la beneficiar, în scopul eficientizării soluționarii problemelor acestuia; 

14. Participă la acțiunile de popularizare a serviciilor centrului și are un rol activ în promovarea 

unei imagini pozitive a acestuia, prin desfășurarea unei activități de înaltă ținută morală și profesională; 

15. Asigură confidenţialitatea datelor cu privire la copil, respectând astfel dreptul copiilor la 

propria imagine, în conformitate cu legea română; 

16. Nu are voie să ofere informaţii persoanelor neimplicate direct în activitatea cu copilul fără 

acordul scris al şefului de complex sau D.G.A.S.P.C. 

17. Asigură dotarea cabinetului psihologic cu materiale necesare desfăşurării activităţii în bune 

condiţii; 

18. Are obligaţia sesizării către conducere a oricărei situaţii de abuz asupra copiilor; 

19. Se informează cu privire la noutățile în domeniu, participă la cursurile de formare/ 

perfecţionare însuşindu-şi cunoştinţele necesare desfăşurării activităţii sale; 

h) Principalele atribuții ale asistentului medico-social: 

1. Monitorizează respectarea drepturilor copilului în instituție, sesizând conducerii unității situațiile în 

care drepturile copilului sunt încălcate, întocmind, la nevoie, referate și propuneri privind adoptarea 

unor măsuri menite să îmbunătățească activitatea de ocrotire a copiilor în cadrul institutiei; 

2. Colaboreaza cu:  

- asistenții sociali de la DGASPC și cu celelalte structuri ale serviciului public specializat, 

pentru elaborarea unei strategii commune de acțiune, în scopul asigurării coerenței și eficienței 

intervențiilor care privesc copilul, a unei finalități comune în pregatirea copilului pentru reintegrarea în 

familia naturală și în societate, furnizând informații la cererea acestora; 

- instructorii de educație și cadrele didactice care asigură instruirea copiilor la școală; 

- alte instituții și organizații similare din domeniul protecției drepturilor copilului; 

- psihologul unității și personalul mediu sanitar al centrului de plasament; 

3. Verifică dosarul copilului la intrarea acestuia în instituție și îi înregistrează intrarea în registrul 

special;  

4. Întocmește procesul verbal al întâlnirii ințiale organizată în cadrul centrului între beneficiar, 

părinți/reprezentant legal/persoana care îl însoțește, asistentul medical, psihologul și instructorul de 

educație desemnat de către șeful centrului; 

5. Urmărește evoluția situației fiecărui copil, asigurând, prin acțiunile sale, clarificarea statutului 

juridic al copiilor (face demersuri pentru identificarea părintilor, colaborează cu personalul DGASPC 

și cu alte servicii publice pentru înregistrarea tardivă a nașterii copilului, face demersuri pentru 

obținerea actelor de stare civilă ale copiilor; ajută asistentul medical al centrului la obținerea 

documentelor medicale ale copiilor, la solicitarea acestuia, etc.); 

6. Reevalueaza periodic, o data la trei luni și ori de câte ori este cazul situația familiei copiilor 

beneficiari ai serviciilor acordate de centrul de plasament, întocmind, cu aceasta ocazie rapoarte de 

vizită și referate de reevaluare sau anchete sociale, după caz, având în vedere permanent apărarea 

intereselor copilului; 

7. Prezintă și susține cazurile copiilor în fața Comisiei pentru Protectia Copilului; 

8. Asigură respectarea dreptului copiilor la educație prin înscrierea acestora în formele de 

învățământ corespunzatoare vârstei și în conformitate cu prevederile legale specifice sau hotărârilor 

Comisiei de Protecție a Copilului, după caz; 

9. Prezintă, la cererea DGASPC sau a altor instituții abilitate sinteze privind aspectele 

semnificative ale dezvoltării copilului în instituție, schimbările survenite și situația socială, medicală, 

juridică, sau de altă natură, pe baza datelor provenite din dosarele copiilor, respectând principiul 

confidențialității și raspunzând direct de corectitudinea datelor; întocmește și transmite la DGASPC 

sau altor instituții abilitate toate situațiile cerute, în termen și de calitate; 

10. Întocmește/aplică și reevalueaza PIS pentru integrare socio-profesională sau familială, inclusiv 

pentru menținerea/dezvoltarea legăturii copilului cu familia naturală/lărgită; 
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11. Întocmește contractul cu familia pentru copiii pentru care este manager de caz; 

12. Sesizeaza si propune, in baza situatiilor nou aparute, schimbarea strategiei de actiune, a 

obiectivelor stabilite;  

13. Se preocupa de obtinerea tuturor documentelor necesare întocmirii dosarului pentru orientare 

scolara/ incadrare in grad de handicap a copiilor pentru care este manager de caz, la termenele legale, 

abordând lucrul în echipă cu ceilalți membri ai echipei multidisciplinare; întocmeste documentele care 

îi cad în sarcina conf. Legislației specifice în vigoare și a procedurilor de lucru aplicabile; depune 

dosarul și susține propunerea făcută; 

14. Colaboreaza cu instructorii de educatie si cu psihologul unității și face propuneri pentru 

îmbunătățirea activității la grupe; 

15. Mediază relația copilului cu familia naturală/extinsă, prin programarea vizitelor și însoțirea 

copilului în familie, realizarea corespondenței cu familia naturală/extinsă; ține legătura cu parinții, 

adunând datele necesare cunoașterii situatiei familiale a copilului în permanență și a intențiilor 

părintilor, precum și informarea acestora despre situația copilului în centru; 

16. Acordă consiliere copiilor și familiilor acestora în vederea reintegrării copiilor în familia 

naturală/ largită/substitutivă; 

17. Înlocuiește coordonatorul în lipsa acestuia, în ceea ce privește problemele legate de protecția 

copilului; 

18. Ține evidența tuturor beneficiarilor pe grupe și pe clase;   

19. Ține evidența beneficiarilor care lipsesc nemotivat, întârzie din învoire sau neprezentați și ia 

masurile stabilite in procedurile de lucru aplicabile; 

20. Verifică și vizează caietele întocmite de către instructorii de educație la nivelul fircărei grupe; 

21. Cunoaște și aplică procedurile de lucru elaborate de către DGASPC și de către conducerea 

centrului de plasament ; 

22. La solicitarea șefului de complex sau a coordonatorului, întocmește documentația specifică 

necesară derulării activității Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități; 

23. Duce la îndeplinire orice nota internă/nota de serviciu sau sarcină cuprinsă în procedurile de 

lucru aprobate;  

i) Principalele atribuții ale îngrijitorului de copii : 

1. Asigură curățenia, dezinfecția și aerisirea spațiilor repartizate, cu respectarea normelor de igienă 

prevăzute de lege; 

2. Răspunde de utilizarea corectă a materialelor și a substanțelor utilizate la curățenie (destinație, 

concentrații, operațiuni specifice, etc) dar și de păstrarea lor în siguranță, sub cheie, astfel încât 

copiii să nu poată folosi necorespunzător aceste bunuri și să fie protejați de orice fel de 

accidente/vătămări datorate acestora; 

3. Efectuează sau supraveghează în funcție de stadiul de independență al copiilor toaleta zilnică 

sau/și baia generală; 

4. Participă activ la formarea deprinderilor de igienă ale copiilor; 

5. Schimbă îmbrăcămintea copiilor ori de câte ori este nevoie, pentru ca aceasta să fie tot timpul 

uscată și curată; 

6. Consemnează în registrul special de predare-primire a serviciului eventualele distrugeri sau lipsuri 

aparute și informează despre cele constatate, precum și toate situațiile semnificative apărute, care 

au adus modificări ale comportamentului sau a stării de sănătate a copilului; 

7. Răspunde de viața, sănătatea și integritatea copiilor care le sunt încredintati pe perioada 

desfășurării activității, înlăturând orice factor sau situație de risc; 

8. Participă activ la programul de dezvoltare psiho-motorie a copiilor, conform indicațiilor 

personalului de specialitate; 

9. Supraveghează copiii pe timpul desfășurării serviciului și respectă programul de formare a 

controlului sfincterian; 

10. Efectuează mici lucrări de reparații la îmbrăcămintea copiilor; 

11. Antrenează copiii în activități ludice simple, adecvate nivelului lor de dezvoltare (jocuri simple); 

12. Urmărește starea de sănătate a copiilor și anunță urgențele la cabinetul medical; 

13. Inițiază copiii în formarea deprinderilor de ordine, grijă și respect față de bunurile pe care le au în 

folosință; 

14. Duce și aduce rufăria la/de la spălătorie; 
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15. Colaborează cu personalul educativ în vederea unei relaționări corecte cu copilul, respectând 

preferințele acestuia și ținând seama de specificul dezvoltării sale fizice și comportamentale; 

16. Răspunde prompt la solicitările personalului pentru situațiile care intră în sfera sarcinilor proprii, 

cuprinse în fișa postului; 

17. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului și nici nu se prezintă la începerea programului 

fiind sub influența alcoolului; 

18. Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil, cunoaște și respectă drepturile copilului;  

19. Are obligația de a semnala verbal și în scris conducerii unității eventualele suspiciuni de violență 

asupra copiilor, imediat ce le constată;  

20. Are obligația de a se abține de la orice conduită care ar leza interesele sau persoana copiilor 

ocrotiți, precum și obligația de a semnala în scris conducerii unității astfel de situații apărute pe 

parcursul activității – imediat ce le observă; 

21. Întreține curățenia și în afara grupelor de copii (pe holurile centrului), atunci când desfășoară 

serviciul pe timpul nopții; 

22. Răspunde de păstrarea bunurilor aflate în sectorul care i-a fost repartizat; 

23. Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a vieţii 

în colectivitate pentru a preveni accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea incendiilor, 

deteriorarea instalaţiilor şi aparaturii sau apariţia oricăror disfuncţionalităţi; participă activ la 

eliminarea tuturor situațiilor de risc pentru copii (se asigură că nu există în grupă obiecte care pot 

provoca răniri sau accidentări de altă natură – strangulări, intoxicații, arsuri, etc); 

24. Respectă prevederile legii și ale oricăror norme interne care îl vizează; 

 25. Are obligația de a asigura supravegherea și îngrijirea copilului pe perioada spitalizării, în unitatea 

medicală, în conformitate cu graficul stabilit la nivelul centrului; 

 

Art. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi 

poate fi: 

- referent (331309); 

- inspector de specialitate (263101); 

- administrator (515104); 

- magaziner (432102); 

- muncitor calificat bucătărie (512001); 

- muncitor necalificat bucătărie (941201); 

- muncitor calificat mecanic (721424); 

- muncitor calificat lenjer (753102); 

- spălătoreasă (912103); 

- îngrijitor (515301)  

- șofer (832201). 

(2) Principalele atribuții ale personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

a) Principalele atribuții ale referentului: 

1. Intocmeste si actualizeaza registrul de evidenta  a concediilor de odihna si medicale ale salariatilor; 

2. Intocmeste si actualizeaza registrul de evidenta a transelor de vechime ale salariatilor; 

3. Intocmeste si actualizeaza registrul de evidenta a sanctiunilor salariatilor unitatii, fisele de post si 

fisele de evaluare  ale salariatilor; 

4. Intocmeste toate documentele justificative care stau la baza intocmirii statelor lunare de salariu si 

modul de calcul al concediilor medicale; 

5. Tine evidenta dosarelor de personal ale salariatiilor unitatii, pe care le actualizeaza permanent.  

6. Raspunde de pastrarea si arhivarea dosarelor de personal ale salariatiilor unitatii; 

7. Intocmeste ordinele de plata in baza documentelor (angajamente, propuneri, ordonantari si proiectul 

de operatiuni pentru cheltuieli materiale) primite de la inspectorul de specialitate 

8. Tine evidenta registrului ordinelor de plata; 

9. Intocmeste pontajul lunar dupa graficele de lucru; 

10. Intocmeste si transmite raportarile statistice si alte lucrari solicitate de DGASPC Prahova; 

11. Intocmeste statul de deplasari pe baza ordinelor de deplasare/delegatie; 
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12. Verifica si vizeaza ordinele de deplasare/delegatie; 

13. Opereaza in baza de date din programul informatic pontajul, cererile de concediu, concediile 

medicale si retinerile salariatilor; 

14. Intocmeste adeverinte pentru salariatii CSC “Sf. Andrei” Ploiesti; 

15. Preia atributiile sefului de serviciu in lipsa acestuia; 

16. Raspunde de organizarea si coordonarea activitatii de arhivare a tuturor documentelor institutiei; 

17. Participa la efectuarea inventarierii gestiunilor, la solicitarea sefului de complex si sefului de 

serviciu; 

18. Respecta circuitul documentelor financiar contabile si procedurile de lucru din cadrul complexului; 

19. Organizeaza si efectueaza tinerea la zi a contabilitatii de gestiune pentru materialele si obiectele de 

inventar in folosinta si mijloacelor fixe; verificarea preturilor din facture cu cele din notele de recptie si 

constatarea diferentelor in momentul operarii in sistemul informatic; 

20. Aduce prompt la cunostinta conducerii orice nereguli, abateri, neajunsuri care pot duce la 

prejudicierea ativitatii complexului sau beneficiarilor; 

21. Raspunde de toate documentele financiar contabile pe care le intocmeste si semneaza; 

22. Aduce in scris la cunostinta sefului de complex si sefului de birou cazurile in care salariatii cu care 

lucreaza dau dovada de incapacitate, incorectitudine sau  neglijenta in indeplinirea  atributiilor de 

serviciu; 

23. Tine legatura cu personalul Directiei Economice a DGASPC Prahova; 

24. Intocmeste adeverinte pentru salariatii complexului in limita competentei, la solicitarea acestora; 

25. Se perfectioneaza permanent pe profile necesare in desfasurarea atributiilor de serviciu, conform 

legislatiei in vigoare; participa la programele de instruire si formare in cadrul institutiei; 

26. Are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului si la prezentarea la serviciu; 

27. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

28. Parasirea unitatii in timpul programului de lucru se face doar in baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unitatii sau pe baza ordinului de deplasare; 

29. Nu are voie sa realizeze fotografii sau filmari in unitate; 

30. Respecta toate prevederile Regulamentului de Ordine Interioara; 

31. Respecta toate prevederile legislatiei in vigoare cu privire la organizarea si conducerea 

contabilitatii institutiilor publice; 

32. Respecta disciplina muncii, masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate, secretul de 

serviciu; 

33. Indeplineste si alte atributii la solicitarea sefului de complex si sefului de birou in limita 

competentei; 

34. Coopereaza in permanenta cu ceilalti membri ai personalului, oferind asistenta ori de cate ori este 

solicitat. 

b) Principalele atribuții ale inspectorului de specialitate: 

1. Asigura securitatea si integritatea copiilor, inlaturand orice factor sau situatie de risc. 

2. Are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii orice modificare corporala observata la 

copii (rani, fracture, echimoze etc ) observata pe parcursul activitatii; de asemeni are obligatia de a 

raporta verbal si in scris, imediat, catre conducerea unitatii eventualele suspiciuni de violenta asupra 

beneficiarilor; are obligatia de a se abtine de la orice conduita care ar leza interesele sau persoana 

copiilor ocrotiti, precum si obligatia de a semnala in scris, conducerii unitatii astfel de situatii aparute 

pe parcursul activitatii – imediat ce le observa. 

3. Respecta diferitele norme de protectie si igiena a vietii in colectivitate pentru a preveni accidentarea 

si imbolnavirea copiilor, producerea incendiilor, deteriorarea instalatiilor si a aparaturii. 

4.Raspunde de activitatea de colectare selectiva a materialelor refolosibile, inaintand propunerile si 

solicitarile pe care le considera necesare pe aceasta linie conducerii unitatii. 

5. Participa la efectuarea inventarierii gestiunilor, la solicitarea sefului de complex si sefului de birou. 

6. Participa la receptionarea marfurilor. 

7. Tine evidenta contractelor de sponsorizare si donatie ale complexului. 

8. Respecta circuitul documentelor financiar-contabile si procedurile de lucru din cadrul complexului. 

9. Primeste si inregistreaza corespondenta adresata CSC Sf. Andrei Ploiesti precum si toate actele 

intocmite de compartimentele proprii;. 
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10. Inregistreaza toate facturile intrate in institutie; documentele se inregistreaza cronologic incepand 

cu intai ianuarie si terminand cu 31 decembrie al fiecarui an. Dupa inregistrare toate documentele (acte 

, facturi, etc.) se predau sefului de complex spre a fi aplicata o rezolutie, apoi vor fi distribuite 

persoanelor care au atributii legate de continutul acestora. 

11. Intocmeste programarea concediilor de odihna;  

12. Tine evidenta efectuarii controlului medical periodic al salariatiilor; urmareste ca salariatii sa aiba 

cursuri de igiena valabile; 

13. Tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat; 

14. Opereaza in condicile de prezenta concediile medicale, concediile de odihna si absentele 

nemotivate, verifica respectarea programului de lucru; 

15. Tine evidenta biletelor de voie ale salariatilor, inregistrandu-le in registrul de evident; 

16. Intocmeste bonurile de consum si de transfer pe baza referatelor aprobate de conducerea unitatii si 

vizate de administratorul unitatii 

17. Intocmeste saptamanal comenzile catre furnizori pe baza necesarului intocmit de magazine si 

comisia de meniuri; 

17. Aduce la cunostinta conducerii unitatii nerespectarea de catre salariati a obligatiei de a semna 

condica de prezenta, lipsa salariatului de la serviciu sau alte abateri in acest sens. 

18. Face prezenta copiilor pe grupe in fiecare dimineata pentru intocmirea listelor de alimente; fiecare 

grupa semneaza pentru numarul de copii prezenti. 

19. Afiseaza meniurile zilnice in sala de masa. 

20. Ia masuri de economisire a energiei electrice precum si masuri pentru inlaturarea risipei de orice 

fel. 

21. Citeste, noteaza si transmite lunar indexul contorului de gaze, apa , lumina si apa calda si confrunta 

lunar cu indexul din facturile furnizorilor de utilitati; 

22. Primeste si centralizeaza lunar bonurile de ridicare a gunoiului menajer. 

23. Participa la cursuri de formare/perfectionarea, insusindu-si cunostintele necesare desfasurarii 

activitatii sale. 

24. Asigura activitatea de prevenire si protectie in cadrul CSC Sf. Andrei Ploiesti conform dispozitiei 

450/22.09.2016; 

25. Are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor conform dispozitiei 493/07.02.2017; 

26. Parasirea unitatii in timpul programului de lucru se face doar in baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unitatii, sau pe baza ordinului de deplasare; 

27. Respecta prevederile legii, ale regulamentului intern, precum si ale oricaror norme interne care ii 

sunt opozabile. 

28. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

29. Are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului si la prezentarea la serviciu; 

30. Nu are voie sa realizeze fotografii sau filmari in unitate; 

31. Are obligatia de a se abtine de la orice conduita care ar leza persoana sau interesele copiilor 

ocrotiti, precum si obligatia de a semnala in scris conducerii unitatii, astfel de situatii aparute pe 

parcursul activitatii – imediat ce le observa.  

32. Cunoaste si respecta drepturile copilului; respecta confidentialitatea informatiilor cu privire la copii 

si sesizeaza conducerii unitatii orice situatie de natura sa aduca atingerea bunastarii fizice si/sau 

psihice a acestora. 

33. Respecta programul de lucru si dispozitiile sefilor ierarhici. 

34. Va indeplini orice alta sarcina data de conducerea unitatii, in limita competentei si conditiile legii. 

 

 

c)  Principalele atribuții ale inspectorului de specialitate  cu atribuții de magaziner: 

1. Este obligata ca la primirea bunurilor sa controleze daca acestea corespund datelor inscrise in actele 

insotitoare, sa identifice viciile aparente si sa semneze de primirea bunurilor. 

2. Este obligata ca la primirea bunurilor sa faca receptia cantitativa si calitativa a acestora; nu va 

receptiona marfurile in lipsa actelor insotitoare – certificate  

3. In cazul in care observa nepotriviri calitative sau cantitative la bunurile materiale intrate, fata de 

datele inscrise in documentele insotitoare , magazionerul impreuna cu comisia de receptie sau 
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persoanele competente numite de conducatorul unitatii, intocmeste un proces verbal in conditiile 

prevazute de reglementarile in vigoare cu privire la receptia marfurilor. de calitatate, declaratie de 

confidentialitate, etc. 

4. Este obligata sa previna sustragerea bunurilor si orice forma de risipa, sa le fereasca de degradare si 

sa le pastreze potrivit prescriptiilor tehnice si celor igienico sanitare 

5. Este obligata sa comunice in scris cazurile in care constata ca bunurile sunt depreciate, degradate, 

distruse sau sustrase, cazurile in care stocurile de bunuri aflate in gestiunea sa au atins limite 

cantitative maxime sau minime, stocuri de bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu consumabile; 

raspunde in mod solidar cu administratorul de justetea comenzilor emise catre furnizor. 

6. Colaboreaza cu administratorul, asistentul medical si cu personalul blocului alimentar la intocmirea 

meniurilor. 

7. Urmareste executarea contractelor de achizitii publice si respectarea lor. 

8. Intocmeste lunar centralizatorul privind intrarile si iesirile de bunuri din unitate. 

9. Respecta circuitul documentelor financiar-contabile si procedurile de lucru din cadrul complexului. 

10. Nu are voie sa elibereze bunuri pe baza de dispozitie verbala sau provizorie . 

11. Se ingrijeste de asigurarea functionarii in bune conditii a tuturor spatiilor de depozitare, precum si 

a aparatelor de cantarit si de masurat conform dispozitiilor legale in vigoare 

12. Întocmeste N.I.R 

13. Completeaza zilnic graficele de temperatura pentru aparatele frigorifice din magazie 

14. Verifica termenele de valabilitate ale produselor la intrarea in magazie, le afiseaza si le controleaza 

periodic 

15. Elibereaza valorile materiale in cantitatea, calitatea si sortimentele specificate in documentele de 

eliberare aprobate si  de persoanele competente 

16. Elibereaza alimentele pentru consumul zilnic in baza listei zilnice de alimente VIZATE SI 

APROBATE; 

17. Tine evidenta cantitativa a materialelor intrate-iesite si aflate in stoc la locurile de depozitare cu 

ajutorul fiselor de magazie,; 

18. Face inregistrari in fisele de magazie zilnic, pe baza documentelor justificative care au servit la 

efectuarea operatiunilor respective, stabilind stocul cantitativ; 

19. Amenajeaza depozitele si magaziile, efectueaza depozitarea corespunzatoare a produselor si 

alimentelor, in conformitate cu normele Ministerului Sanatatii; 

20. Efectueaza curatenia la locul de munca, respectand regulile de igiena,  inclusiv pe cele referitoare 

la controlul epidemiologic 

21. Are calitatea de gestionar al bunurilor care intra in patrimonial unitatii, avand ca atributii de 

serviciu, primirea, pastrarea si eliberarea acestora, avand obligatia de a intocmi documente prevazute 

de lege pentru toate bunurile aflate in administrarea, folosinta sau detinerea (chiar temporara) unitatii, 

indiferent de modul de dobandire si locul unde se afla bunurile; 

22. Efectueaza platile in numerar numai persoanelor indicate in documente sau celor imputernicite de 

acestea prin procura autentificata pe care o anexeaza la documentul de plata . 

23. Intocmeste situatii cu privire la alimente si la celelalte bunuri aflate in gestiunea sa;  

24. Preia registrul de corespondenta al unitatii pe perioada concediilor inspectorului de specialitate 

25. Intocmeste angajamentele, propunerile, ordonantarile si proiectul de operatiuni pentru facturile de 

plata aferente cheltuielilor material ale unitatii; 

26. Urmareste ca toate documentele contabile cu care lucreaza sa fie correct si legal intocmite, avizate, 

aprobate de cei in drept; 

27. Participa la intocmirea situatiilor contabile operative; 

28. Respecta regulile de confidentialitatea informatiilor referitoare la copii; 

29. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului ; 

30. Nu are voie sa realizeze fotografii sau filmari in unitate; 

31. Are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului de lucru si la prezentarea la 

serviciu ; 

32. Parasirea unitatii in timpul programului se face doar in baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unitatii sau pe baza ordinului de deplasare ; 
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33. Se comporta decent in relatia cu copii, cu colectivul de lucru si cu orice persoana cu care 

colaboreaza, respectand codul deontologic profesional; 

34. Sesizeaza imediat conducerea institutiei daca integritatea fizica si morala a vreunui copil este in 

pericol sau daca a fost martor la vreun abuz savarsit asupra vreunui copil ; 

35. Impreuna cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cat mai apropiat de cel 

familial ; 

36. Are obligativitatea semnalarii situatiilor de violenta asupra copilului ; 

37. Cunoaste si respecta prevederile R.I. si M.O.F. 

38. Indeplineste orice alta sarcina data de conducerea unitatii ; 

39. Raspunde in fata organelor de control si a conducerii unitatii. 

40. Raspunde de toate documentele financiar-contabile pe care le intocmeste si le semneaza. 

41. Indeplineste, in limita competentei si in conditiile legii , orice alta sarcina data de conducerea 

unitatii . 

d) Principalele atribuții ale administratorului: 

1. se ingrijeste de aprovizionarea unitatii cu mobilier, aparatura, echipament, cazarmament, alimente, 

materiale de curatenie si alte materiale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu 

procedurile de lucru aplicabile, in vigoare; 

2. asigura pastrarea si justa folosire a tuturor bunurilor unitatii; 

3. raspunde de justa planificare, repartizare si intrebuintare a materialelor; 

4. intocmeste, modifica si raspunde de graficele de lucru pentru toate categoriile de personal si le 

aduce la avizare coordonatorului personal de specialitate, sef serviciu contabilitate-administrativ si 

sefului de complex; schimburile de tura si modificarile in grafice se fac numai cu acordul conducerii 

unitatii si in situatii exceptionale (pentru acoperirea concediilor medicale, de odihna); opereaza fiecare 

modificare in  momentul in care intervine; in subsolul graficelor se trece o legenda care sa cuprinda 

programul de lucru pentru fiecare tura in parte; 

5. se ingrijeste de asigurarea conditiilor necesare aplicarii masurilor zilnice de igiena individuala si 

colectiva, in functie de numarul si varsta copiilor si tinand cont de recomandarile organelor medico-

sanitare de control; 

 6. elaboreaza si supune spre aprobare conducerii unitatii normativul de consumuri de materiale 

igienico-sanitare si de curatenie, urmarind in permanenta ca acest normativ sa fie respectat, astfel incat 

sa fie asigurat un consum optim  de materiale;  

7. repartizeaza bunurile unitatii aflate in folosinta pe subgestionari si controleaza periodic modul in 

care sunt pastrate si folosite acestea; 

8. tine evidenta tehnic-operativa a obiectelor de inventar aflate in folosinta, echipament si 

cazarmament, pe subgestiuni  si se confrunta cu evidenta contabila trimestrial. Intocmeste si opereaza 

la zi fisa in care inscrie echipamentul acordat fiecarui copil, data darii in folosinta a acestuia si durata 

de uzura. Datele inscrise in fise vor fi confruntate trimestrial si cu ocazia inventarierii anuale cu 

situatia efectiva si cu evidenta contabila, cantitativ-valoric; intocmeste fisa de echipare, data darii in 

folosinta, durata de uzura si le confrunta periodic cu inventarele, cu situatia de pe teren, cu evidentele 

contabile sau ori de cate ori este necesar; 

9. tine fisa de evidenta a mijlocului fix si se confrunta periodic cu registrul de evidenta a mijlocului fix 

din contabilitate; 

10. la sfarsitul fiecarui an intocmeste programul anual al achizitiilor, pe care il actualizeaza ori de cate 

ori este necesar, tinand cont de BVC aprobat si de necesitatile unitatii; intocmeste si alte situatii, pentru 

o anumita perioada - la solicitare; 

11. tine evidenta contractelor de achizitii publice incheiate de unitate si urmareste respectarea lor; 

12. organizeaza o baza de date a furnizorilor pentru achizitie directa in urma careia sa se stabileasca 

pretul corect pentru produsele, lucrarile si prestarile de servicii achizitionate; urmareste obligatiile 

contractual si respectarea acestora; 

13. controleaza zilnic calitatea mancarii si modul de folosire a alimentelor, luand masuri pentru a se 

preantampina sustragerile sau risipa; verifica respectarea prepararii hranei conform retetarului aprobat; 

14.intocmeste in colaborare cu asistenta medicala, magazinerul si bucatarul, meniul saptamanal pe care 

il supune aprobarii sefului de centru; 

15. face parte din comisia de casare si declasare, precum si de evaluare a bunurilor unitatii; 
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16. se ingrijeste si raspunde de asigurarea conditiilor igienico-sanitare in unitate, inclusiv in ceea ce 

priveste prepararea si servirea mesei;  

17. cunoaste modul de preparare a solutiilor de spalare si dezinfectare folosite , precum si 

concentratiile acestora; 

18. poarta raspunderea pentru activitatea desfasurata de catre personalul a carui activitate o 

coordoneaza si care face parte din compartimentele: intretinere (muncitori calificati intretinere si 

sofer), curatenie (spalatoreasa si lenjereasa), preparare si servire masa (muncitori calificati bucatarie si 

muncitori necalificati bucatarie) si magaziner; Pentru aceste categorii de personal desfasoara activitati 

de coordonare, indrumare si control; 

19. asigura repartizarea personalului de activitatea caruia raspunde, pe sectoare, potrivit nevoilor 

unitatii si sarcinilor cuprinse in fisa postului fiecaruia;  

20. Controleaza periodic modul in care isi indeplinesc sarcinile de serviciu angajatii din sectoarele pe 

care le coordoneaza, intocmind, cu aceasta ocazie procese verbale de constatare pe care le prezinta la 

viza sefului centrului. Orice neregula constatata cu ocazia controalelor efectuate in scopul indeplinirii 

sarcinilor sale de serviciu, va fi adusa la cunostinta conducatorului unitatii, pe baza de referat. 

Controalele vor fi efectuate in timpul programului sau de lucru, iar in afara orelor de program, doar cu 

aprobarea prealabila a sefului centrului de plasament, in baza unui plan de actiune vizat de acesta; 

21. pentru angajatii din urmatoarele sectoare de activitate: atelier lenjerie, atelier mecanic, spalatorie, 

magaziner, bloc alimentar si sofer vizeaza cererile de recuperare, de invoire, de concediu de odihna, de 

schimbare de tura si efectueaza modificarile in graficele de lucru, dupa caz;  

22. are obligatia de a participa la cursurile organizate de angajator pentru formare profesionala 

continua sau perfectionare profesionala;  

23. are obligatia de a efectua periodic cursuri specifice, in conformitate cu prevederile legislatiei in 

vigoare; 

24. are obligatia de a efectua controlul medical periodic, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare;  

25. respecta bunele maniere in relatiile cu ceilalti angajati;  

26. este obligat sa aiba o atitudine parinteasca fata de copiii cu care vine in contact; 

27. respecta programul de lucru, folosind integral timpul de lucru in scopul indeplinirii sarcinilor de 

serviciu; 

28. intocmeste referatele de necesitate pentru produse, lucrari si servicii care nu se regasesc in 

contractile de achizitii; 

29. dupa aprobarea referatului de catre DGASPC Prahova, conform procedurii, face selectia ofertelor 

de pret si procedeaza la achizitia directa; 

30. colecteaza riscurile aferente activitatilor stabilite prin fisele de post, strategia de risc, riscurile 

revizuite si masurile de control in curs de implementare, stabilite in cadrul sedintelor echipei de 

gestionare a riscurilor de la personalul din cadrul fiecarui compartiment; 

31. urmareste implementarea masurilor de control la nivelul compartimentelor; 

32. asigura si controleaza modul in care se executa paza si securitatea cladirilor si ia masuri pentru 

preintampinarea incendiilor; 

33. informeaza in timp util conducerea unitatii, pe baza de referat, cu privire la orice deficienta 

constatata in felul in care sunt pastrate si folosite bunurile unitatii; 

34. intocmeste evidenta consumurilor auto, verifica incadrarea lor in limite legale si FAZ; 

35. inspecteaza zilnic unitatea, solicitand personalului de intretinere efectuarea tuturor reparatiilor 

necesare inlaturararii defectiunilor la instalatiile/dotarile unitatii; 

36. nu aduce in unitate persoane straine; 

37. ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

38. respecta regulile de confidentialitate a informatiilor referitoare la copii; 

39. sesizeaza imediat conducerea institutiei daca integritatea fizica si morala a vreunui copil este in 

pericol sau daca a fost martor la vreun abuz savarsit asupra vreunui copil; 

40. impreuna cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cat mai apropiat de cel familial; 

41. are obligativitatea semnalarii situatiilor de violenta asupra copilului; 

42. cunoaste si respecta prevederile R.I. si M.O.F.; 

43. are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului si la prezentarea la serviciu; 
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44. indeplineste in limita competentei si in conditiile legii, orice alte sarcini, repartizate de seful de 

centru.   

e) Principalele atribuții ale muncitorului calificat bucătărie 

1. Se subordoneaza sefului serviciului contabilitate-administrativ si administratorului. 

2. curata si spala zarzavatul si carnea necesare prepararii hranei, in cantitatile prevazute in lista de 

alimente ; 

3. spala vasele si tacamurile dupa fiecare masa, iar dupa scurgere are obligatia de a le aseza in 

dulapurile corespunzatoare ; 

4. curata si fierbe oalele, cratitele si tavile periodic, astfel incat acestea sa fie in permanenta curate ; 

5. face curatenie desavarsita in bucatarie, sala de mese, vestiar si celelalte incaperi din blocul 

alimentar, prin maturare, spalarea pardoselii, faiantei, geamurilor, meselor de lucru, dulapurilor si a 

celorlalte piese de mobilier, etc., precum si prin dezinfectarea obiectelor si suprafetelor prevazute in 

normele specifice; raspunde de curatenia blocului alimentar (sala de mese, bucataria termica, vestiar, 

spalator vase, camera de zarzavat si de carne); in acest scop verifica permanent si activitatea 

desfasurata de ingrijitor si/sau muncitorul necalificat bucatarie, aducand la cunostinta administratorului 

orice neregula constatata; solicita administratorului materialele/obiectele de care are nevoie pentru 

desfasurarea activitatii in bune conditii; in absenta muncitorului necalificat bucatarie si a ingrijitorului, 

are obligatia efectuarii tuturor activitatilor aflate in sarcina acestuia(spalat vase, spalat pardoseala, 

geamuri, transport resturi alimente la gunoi, ... etc.) 

6. curata masina de gatit si cuptorul dupa fiecare folosire; 

7. curata de garsime si praf hota, cel putin o data pe saptamana, inscriind aceasta activitate in caietul 

special;  

8. ridica alimentele necesare prepararii hranei, de la magazia de alimente, ajutat de muncitorul 

necalificat bucatarie, in prezenta magazinerului si asistentului medical de serviciu, in cantitatile 

specificate in lista de alimentatie zilnica aprobata de conducerea unitatii; transportul se face doar cu 

vase inscriptionate corespunzator (raspunderea inscriptionarii recipientelor revine bucatarului);  

9. primeste de la magazia unitatii , conform listei zilnice, alimentele necesare pentru prepararea hranei 

copiilor 

10. executa toate lucrarile de pregatire a meniurilor, precum si lucrari de cofetarie-patiserie, atunci 

cand este cazul  

11. raspunde de primirea corecta a produselor alimentare de la magazia de alimente din punct de 

vedere calitativ si cantitativ; are obligatia de a folosi in mod corespunzator si in totalitate produsele 

alimentare pentru prepararea hranei copiilor. 

12. portioneaza alimentele conform gramajului din lista de alimente; 

13. imparte mancarea copiilor, conform numarului de copii, suplimentele le imparte copiilor pe grupe 

pe baza de semnatura a personalului de pe grupa; 

14. raspunde de intocmirea corecta a meniului, astfel ca toate alimentele primite conform listei de 

alimente sa fie folosite integral, in aceiasi zi la prepararea hranei; 

15. raspunde de depozitarea igienica a alimentelor  

16. zilnic pune la frigider probele de mancare (etichetate cu data luarii probei) si completeaza graficele 

de temperatura ale frigiderelor din blocul alimentar;  

17. prepara hrana zilnica a copiilor conform retetarului si listei de alimente si raspunde de respectarea 

gramajelor si a igienei fito-sanitare a acestora; 

18. raspunde de gatirea la timp a meselor care trebuiesc servite la orele prescrise in program, de 

asemenea raspunde de bunul gust al mancarii si de calitatea ei; 

19. vine cu propuneri pentru diversificarea si imbunatatirea meniurilor in raport de observatiile facute 

cu privire asupra modului in care este consumata de catre asistati mancarea gatita; 

20. de asemenea imbunatateste retetele dupa care pregateste mancarea, aduce la cunostinta 

modificarile necesare care se fac in schimbarea cantitatilor la prepararea hranei in functie de numarul 

de asistati; 

21. tine permanent legatura cu cadrele sanitare atunci cand anumiti asistati sunt supusi unui anumit 

regim alimentar; 

22. nu sustrage alimente destinate pregatirii hranei asistatilor, aceasta fapta atragand desfacerea 

contractului de munca; 
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23. verifica si controleaza calitatea dar si cantitatea bunurilor alimentare primite, pentru a preveni 

folosirea unor alimente necorespunzatoare organoleptic, precum si sustragerea alimentelor; ascunderea 

si sustragerea de alimente atrage dupa sine sanctiuni disciplinare (inclusiv desfacerea contractului de 

munca si urmarirea penala din partea organelor de politie); 

24. in absenta ingrijitorului si a muncitorului necalificat bucatarie, raspunde de ordinea si curatenia din 

sala de mese si din salile aferente (maturarea, spalarea pardoselii, faiantei, geamurilor, schimba fetele 

de masa ori de cate ori este nevoie); 

25. raspunde de respectarea circuitelor, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii; 

26. are obligatia de a purta echipamentul de lucru in blocul alimentar si urmareste ca si muncitorii 

bucatarie sa poarte acest echipament; 

27. efectueaza analizele medicale periodice, precum si orice tratament recomandat ca urmare a 

investigatiilor specific de medicina muncii; 

28. anunta personalul de intretinere despre orice defectiune survenita la instalatiile sanitare, de 

incalzire si preparare a hranei; 

29. poarta in permanenta ecusonul, boneta si halatul alb in perfecta stare de curatenie; 

30. raspunde de respectarea normelor  de igiena specifice activitatii in blocul alimentar, in ceea ce 

priveste pastrarea si prepararea alimentelor scoase de la magazine precum si de servirea mesei ; 

31.  are obligatia ca in permanenta containerele de resturi alimentare sa fie curate, spalate si 

dezinfectate; 

32. interzice  accesul in bucatarie a persoanelor straine precum si a celor din alte sectoare de activitate 

cat timp se afla in serviciu; 

33. nu are voie sa paraseasca serviciul fara avizul conducerii; 

34. programul de lucru se stabileste de catre seful de complex al unitatii potrivit conditiilor de munca 

si necesitatilor unitatii respectand legislatia in vigoare; 

35. ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

36. nu fumeaza in blocul alimentar, numai in locurile special amenajate; 

37. nu aduce in unitate persoane straine; 

38. trebuie sa aiba un comportament parintesc fata de copii cu care intra in contact; 

39. respecta programul de lucru, ordinea si curatenia la locul de munca; 

40. are in primire inventarul bucatariei si dependintelor acesteia, ingrijindu-se de corecta folosire si 

intretinere a acestuia; raspunde de respectarea procesului de preparare a hranei, de calitatea si 

cantitatea acesteia.  

41. are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului si la prezentarea la serviciu; 

42. are obligatia sa cunoasca normele de igiena specifice activitatii, asigurand   respectarea cerintelor 

igienico-sanitare in intreg blocul alimentar. Participa la cursuri de formare pentru dobandirea 

cunostintelor de igiena specifice activitatii . 

43. cunoaste si respecta drepturile copilului , respecta confidentialitatea informatiilor cu privire la copil  

44. sesizeaza imediat verbal si in scris conducerii unitatii toate situatiile de violenta asupra copiilor.  

45. respecta instructajele de protectia muncii in desfasurarea activitatii. 

46. are obligatia sa se ingrijeasca de bunurile aflate in dotarea institutiei  si sa respecte normele de 

protectia muncii la aparatele electrice. 

47. are obligatia de a participa la cursurile de formare/perfectionare profesionala atunci cand este 

solicitat. 

48. are obligatia de a se abtine de la orice conduita care ar leza interesele sau persoana copiilor ocrotiti, 

precum si obligatia de a semnala in scris conducerii unitatii, astfel de situatii aparute pe parcursul 

activitatii – imediat ce le observa.  

49. respecta prevederile legii, ale regulamentului intern, precum si ale oricaror norme interne care ii 

sunt opozabile. 

50. impreuna cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cat mai apropiat de cel 

familial ; 

51. indeplineste orice sarcina data de conducerea unitatii in limita competentei. 

f) Principalele atribuții ale muncitorului necalificat bucătărie: 

1. Se subordoneaza sefului serviciului contabilitate-administrativ si administratorului; 

2. Spala vasele respectand regulile de igiena. 
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3. Are grija de bunurile din dotarea blocului alimentar. 

4. Face curatenie desavarsita in bucatarie, sala de mese, vestiar si celelalte incaperi din blocul 

alimentar, prin maturare, spalarea pardoselii, faiantei, geamurilor, meselor de lucru, dulapurilor si a 

celorlalte piese de mobilier, etc., precum si prin dezinfectarea obiectelor si suprafetelor prevazute in 

normele specifice; raspunde de curatenia blocului alimentar (sala de mese, bucataria termica, vestiar, 

spalator vase, camera de zarzavat si de carne) respectand indicatiile muncitorului calificat bucatarie si 

regulile de igiena specifice blocului alimentar; 

5. Curata masina de gatit si cuptorul dupa fiecare folosire; 

6. Curata de garsime si praf hota, cel putin o data pe saptamana, inscriind aceasta activitate in 

caietul special;  

 7. Ridica alimentele necesare prepararii hranei, de la magazia de alimente, in    prezenta 

magazinerului si asistentului medical de serviciu, in cantitatile specificate in lista de alimentatie zilnica 

aprobata de conducerea unitatii;  

8. Foloseste corect si rational materialele si substantele necesare efectuarii curateniei( concentratii 

corecte, respectarea destinatiei produselor de curatenie precum si a ordinii operatiunilor: curatare, 

spalare, dezinfectare) astfel incat sa asigure o curatenie corespunzatoare si o dezinfectie eficienta a 

spatiilor si ustensilelor din blocul alimentar; 

9. Curata zarzavatul si legumele necesare prepararii hranei si duce la gunoi resturile vegetale 

rezultate; efectueaza imediat dupa incheierea curatarii legumelor curatenia spatiului de curatat zarzavat 

si a dotarilor acestuia; 

10. Mentine in permanenta curate spatiile si dotarile blocului alimentar, intervenind pentru 

curatarea si dezinfectia acestora de indata ce acestea sunt eliberate de produsele depozitate; raspunde 

de indepartarea din blocul alimentar a ambalajelor ( cutii, saci, pungi,... etc.) 

11. Cunoaste si respecta regulile de igiena specifice activitatii, precum si pe cele cu privire la 

circuitul de manipulare al alimentelor nepreparate. 

12. Cunoaste si respecta traseele stabilite pentru fiecare etapa din traseul alimentar, de la 

introducerea alimentului nepreparat in bucatarie si pana la servirea hranei preparate. 

13. Respecta indicatiile bucatarului cu privire la respectarea regulilor de igiena la locul de munca. 

14. Are obligatia sa se ingrijeasca de bunurile aflate in dotarea institutiei noastre si la folosirea 

aparatelor electrice, sa respecte normele din fisa de protectia muncii. 

15. Transporta alimentele din magazia de alimente la bucatarie. 

16.  Cunoaste si respecta regulamentul de ordine interioara. 

17. Respecta normele sanitare in vigoare; 

18. Efectueaza analizele medicale periodice 

19. Cunoaste si respecta drepturile copilului. 

20. Cunoaste si respecta programul de lucru conform graficului lunar folosind integral timpul in 

scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu; respecta disciplina muncii; 

21. Are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului si la prezentarea la serviciu; 

poarta in permanenta  boneta si halatul alb in perfecta stare de curatenie 

22. Parasirea unitatii in timpul programului de lucru se face doar in baza biletului de voie aprobat 

de conducerea unitatii sau pe baza ordinului de deplasare; 

23. Sesizeaza imediat verbal si in scris catre conducerea unitatii toate situatiile de violenta asupra 

copilului. 

24. Nu are voie sa realizeze fotografii sau filmari in unitate; 

25. Nu aduce in unitate persoane straine 

26. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe 

timpul serviciului; 

27. Indeplineste in limita competentei orice sarcina primita de la conducerea unitatii. 

g) Principalele atribuții ale muncitorului calificat mecanic: 

Se subordoneaza sefului serviciului contabilitate-administrativ si administratorului; 

1. Realizează toate reparaţiile curente din unitate, urmăreşte efectuarea reparaţiilor capitale şi 

lucrările de investiţii mecanice; 

2. Se ocupă de buna funcţionare a instalaţiei mecaanice de la bucătărie, spălătorie, grupe de copii, 

etc. 
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3. Verifica instalatiile sanitare si termice, asigurand reparatiile necesare; 

4. Verifica lampile de iluminat si asigura inlocuirea celor deteriorate sau care nu functioneaza; 

5. Verifica periodic scurgerile pluviale; 

6. Verifica usile si ferestrele si le repara pe cele deteriorate; 

7. Realizeaza si intretine punctul PSI si semnaleaza termenul de expirare a extinctoarelor (cu o luna 

inainte de expirare); 

8. Verifica starea caminelor de la instalatia de apa si realizeaza protectia caminelor instalatiei de apa; 

9. Ordoneaza materialele din magaziile din curte, sortarea lor si valorificarea celor uzate; 

10. Verifica gurile de scurgere, hidrantii, robinetii si sifoanele; 

11. Monteaza perdele/jaluzele/draperii; 

12. Asigura repararea yalelor/ a broastelor, a balamalelor; 

13. Realizeaza caile de acces in caz de inzapezire si amenajarea curtilor; 

14. Executa lucrari de intretinere a zugravelilor si vopsitoriei; 

15. Foloseste utilajele/sculele de specialitate din sectorul de activitate cu responsabilitate, dupa 

insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, 

pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea 

acestor utilaje; 

16. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

17. Foloseste numai in interes de serviciu obiectele, sculele si aparatele ce se gasesc in inventarul sau; 

18. Urmareste permanent si remediaza ori de cate ori este cazul toate defectiunile aparute la utilajele 

din dotarea institutiei; 

19. Isi insuseste si respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului si legislatia specifica 

activitatii proprii; 

20. Sesizeaza imediat conducerea centrului daca integritatea fizica si morala a vreunui copil este pusa 

in pericol sau daca a fost martor la vreun abuz savarsit asupra copilului; 

21. Participa la cursuri de perfectionare si formare profesionala; 

22. Respectă instructajele de protecţia muncii în desfăşurarea activităţii şi aplică normele de tehnica 

securităţii muncii; 

23. Stabileşte împreună cu administratorul necesarul de materiale în vederea unei bune funcţionări a 

unităţii; 

24. Efectuează toate reparaţiile mecanice din Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei”; 

25. Propune administratorului casarea utilajelor meacnice care nu mai corespund din punct de vedere 

funcţional; 

26. În afara sarcinilor specifice postului, angajatul duce la îndeplinire şi alte sarcini de serviciu: repară 

instalaţii sanitare, efectuează lucrări de tâmplărie (reoară scaune, uşi, mese, etc), efectuează lucrări 

de vopsitorie, întreţine curăţenia în curte (repară gardul, tunde iarba, sapă, greblează); 

27. Are în inventar toate sculele şi aparatura necesară efectuării reparaţiilor; 

28. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

29. Nu are voie sa realizeze fotografii sau filmari in unitate; 

30. Are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului si la prezentarea la serviciu; 

31. Parasirea unitatii in timpul programului de lucru se face doar in baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unitatii, sau pe baza ordinului de deplasare;  

32. Are obligaţia să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituţiei şi la folosirea aparatelor 

electrice, să respecte normele din fişa de protecţia muncii; 

33. Are obligatia de a se abtine de la orice conduita care ar leza interesele sau persoana copiilor 

ocrotiti, precum si obligatia de a semnala in scris conducerii unitatii, astfel de situatii aparute pe 

parcursul activitatii – imediat ce le observa.  

34. Respecta prevederile legii, ale regulamentului intern, precum si ale oricaror norme interne care       

ii sunt opozabile. 

 35. Impreuna cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cat mai apropiat de cel                                   

familial ; 

 36. Îndeplineşte oricare altă sarcină dată de conducere în limita competenţei şi în condiţiile legii. 

h) Principalele atribuții ale muncitorului calificat lenjerie: 
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1. Raspunde de inventarul din dotarea atelierului de lenjerie ( masini de cusut, fier de calcat, materiale 

date spre transformare, materiale specifice croitoriei ). 

2. Foloseste corect bunurile din dotare respectand normele de protectia muncii. 

3. Calca rufaria, lenjeria si imbracamintea copiilor; 

4. Calca lenjeria de pat a unitatii; 

5. Realizeaza reparatiile la imbracaminte si confectioneaza lenjerie pentru copii la timp si in conditii 

corespunzatoare. 

6. Respecta circuitul rufelor (primire-predare) pentru finisare pe baza caietului de evidenta. 

7. Respecta programul de lucru. 

8. Nu aduce persoane straine in unitate. 

9. Respecta regulile de igiena sanitara; are obligatia de a se instrui cu privire la normele de igiena 

specifice locului de munca. Are obligatia de a anunta eventualele modificari ale starii de sanatate care 

ar afecta buna desfasurare a activitatii. 

10. Efectueaza si intretine ordinea si curatenia la locul de munca. 

11. Solicita conducerii materiale necesare pentru executarea reparatiilor la obiectele de imbracaminte 

ale copiilor. 

12. Calca echipamentul si cazarmamentul unitatii si le depoziteaza in conditii de igiena 

corespunzatoare. 

13. Respecta prevederile legii, ale regulamentului intern, precum si ale oricaror norme interne care ii 

sunt opozabile. 

14. Cunoaste si respecta drepturile copilului; respecta confidentialitatea informatiilor cu privire la 

copil; sesizeaza imediat verbal si in scris, conducerii unitatii orice situatie de agresiune asupra copiilor 

observata pe parcursul activitatii. 

15. Raspunde prompt solicitarilor acestora pentru cazurile care intra in sfera sarcinilor proprii, cuprinse 

in fisa postului. 

16. La solicitarea conducerii confectioneaza recuzita necesara pentru serbarile organizate cu copiii din 

cadrul unitatii. 

17. Are obligatia de a se abtine de la orice conduita care ar leza interesele sau persoana copiilor 

ocrotiti, precum si obligatia de a semnala in scris, conducerii unitatii astfel de situatii aparute pe 

parcursul activitatii – imediat ce le observa. 

18. Are obligatia de a participa la cursurile de formare/perfectionare profesionala atunci cand este 

solicitat. 

19. Reconditioneaza echipamentul de protectie al salariatiilor; confectioneaza atunci cand este solicitat 

de conducerea unitatii materiale necesare activitatii centrului. 

20. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

21. Indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea unitatii in limita competentei si in conditiile 

legii.  

i) Principalele atribuții ale spalatoresei: 

1. Se subordoneaza sefului serviciului contabilitate-administrativ si administratorului; 

2. Spala cazarmamentul si echipamentul asistatilor pe care il preia de la instructorii de educatie si  

ingrijitoare,  si pe care il preda in acelasi mod pe baza caietului de evidenta; 

3. Spala si dezinfecteaza separat lenjeria de la copii bolnavi de boli contagioase; 

4. Asigura consumul rational de materiale (detergent, balsam de rufe, etc.. ); 

5. Îi este interzisa spalarea rufelor particulare; 

6. Primeste si gestioneaza cantitatile de detergenti si materiale pentru dezinfectie pe baza referatului de 

necesitate intocmit ori de cate ori este nevoie; 

7. Raspunde de securitatea si buna functionare a bunurilor aflate in sectorul de activitate 

8. Aduce la cunostinta conducerii problemele ivite legate de nefunctionarea aparaturii sau eventualele 

reparatii necesare acesteia; 

9. cunoaste si respecta regulamentul de ordine interioara; 

10. pastreaza confidentialitatea informatiilor pe care le detine, referitoare la copii, personal, institutie; 

11. promoveaza drepturile si interesele copilului; 

12. nu aduce in unitate persoane straine; 

13. respecta programul de lucru, ordinea si curatenia la locul de munca; 
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14. respecta normele P.S.I., protectia muncii si Regulamentul Intern; 

15. sesizeaza imediat conducerea complexului daca integritatea fizica si morala a vreunui copil este in 

pericol sau daca a fost martor la vreun abuz savarsit asupra copilului; 

16. ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

17. nu are voie sa realizeze fotografii sau filmari in unitate; 

18. are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului de lucru si la prezentarea la 

serviciu; 

19. parasirea unitatii in timpul programului se face doar in baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unitatii sau pe baza ordinului de deplasare; 

20. indeplineste in limita competentei si in conditiile legii, orice alte sarcini, repartizate de conducerea 

unitatii.   

j) Principalele atribuții ale îngrijitorului: 

    Se subordoneaza sefului serviciului contabilitate-administrativ si administratorului; 

1. Efectuează curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de 

igienă a saloanelor, oficiilor, scărilor, holurilor, grupurilor sanitare; 

2. Transportă gunoiul şi rezidurile alimentare în condiţii corespunzătoare şi răspunde la depozitarea 

lor corectă în recipiente; curăţă şi dezinfectează vasele în care se transportă gunoiul; asigură 

curăţenia platformei de gunoi menajer; 

3. Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie şi a bunurilor pe care le are în 

grijă (aspirator, găleţi, covoare, perdele, parasolare, feţe de masă, etc); 

4. Efectuează dezinfecţia şi curăţenia generală periodică; 

5. Participă la întreţinerea curăţeniei în curte şi la descărcarea materialelor achiziţionate în cantităţi 

mari; 

6. Ajută la depozitarea alimentelor; 

7. Respectă regulamentul de ordine interioară; 

8. Are obligaţia să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituţiei, iar când foloseşte aparatele 

electrice să respecte normele din fişa de protecţie a muncii; 

9. Asigură curăţenia  spaţiilor de joacă din interiorul şi exteriorul centrului, a locului de servit masa, 

a holurilor şi a sălilor pentru întâlnirea copilului cu familia; 

10. Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil, cunoaşte şi respectă drepturile copilului; are 

obligaţia semnalării verbale şi în scris a tuturor suspiciunilor de violenţă asupra copiilor, către 

conducerea unităţii, imediat ce constată aceste situaţii; 

11. Răspunde de păstrarea bunurilor care se află în sectorul care i-a fost repartizat; 

12. Răspunde de securitaea imobilului în timpul programului; 

13. Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a vieţii 

în colectivitate pentru a preveni accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea incendiilor, 

deteriorarea instalaţiilor şi aparaturii sau apariţia oricăror disfuncţionalităţi; are obligaţia de a se 

instrui conform legii cu privire la normele de igienă specifice locului de muncă; 

14. Participă la cursurile de formare/ perfecţionare însuşindu-şi cunoştinţele necesare desfăşurării 

activităţii sale; are obigaţia de a cunoaşte şi aplica corect modul de folosire a substanţelor 

dezinfectante şi a detergenţilor folosiţi pe parcursul activităţii. Răspunde de securitatea depozitării 

materialelor şi substanţelor folosite pentru curăţenie, pentru evitarea accidentelor datorate 

accesului copiilor la acestea; 

15. Se interzice filmatul si fotografiatul in unitate; 

16. Are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului si la prezentarea la serviciu; 

17. Parasirea unitatii in timpul programului de lucru se face doar in baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unitatii sau pe baza ordinului de deplasare; 

18. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

19. Îndeplineşte oricare altă sarcină dată de conducere în limita competenţei şi în condiţiile legii: 

k)  Principalele atribuții ale șoferului: 

1. se subordoneaza sefului serviciului contabilitate-administrativ si administratorului; 

2. efectueaza transporturi de alimente, echipament, persoane; 
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3. pleaca in cursa numai dupa ce i s-au inmanat documentele legale si a predat administratorului foaia 

de parcurs din ziua precedenta; 

4. respecta traseul specificat in foaia de parcurs; 

5. nu trebuie sa efectueze transporturi de persoane sau materiale particulare (interes personal); 

6. se ingrijeste de buna functionare a masinii 

7. pleaca in cursa dupa efectuarea unei prealabile revizii, privind buna functionare a masinii; 

8. are in sarcina intretinerea zilnica a masinii (sa fie curate, sa fie facuta alimentarea cu carburant, cu 

ulei), sa faca programare pentru revizie si sa prezinte masina la data programarii pentru revizie; 

9. este responsabil de siguranta copiilor si a adultilor care ii insotesc pe parcursul deplasarii; 

10. asigura si respecta promovarea drepturilor copiilor; 

11. se comporta decent in relatiile cu copiii, colectivul de lucru si cu orice persoana cu care 

colaboreaza, respectand codul deontologic; 

12. impreuna cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat optim necesar bunei desfasurari 

a activitatilor cu copiii; 

13. sa cunoasca si sa respecte toate legile si reglementarile referitoare la circulatia rutiera 

14. sa nu consume alcool sau sa plece in cursa sub influenta alcoolului; 

15. sa sesizeze conducerea pentru procurarea de materiale si combustibil de care are nevoie, precum si 

pentru orice reparatii pe care nu poate sa le efectueze singur; 

16. sa faca economie de carburanti sesizand administratorul in caz de consum marit al autovehicolului; 

respecta consumul normat de carburanti; 

17. sa aduca la cunostinta conducerii, data expirarii asigurarii R.C.A., I.T.P. si a Rovinietei; 

18. nu aduce in unitate persoane straine; 

19. trebuie sa aiba un comportament parintesc fata de copii cu care intra in contact; 

20. ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

21. nu are voie sa realizeze fotografii sau fimari in unitate; 

22. are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului si la prezentarea la serviciu; 

23. parasirea unitatii in timpul programului de lucru se face doar in baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unitatii, sau pe baza ordinului de deplasare; 

24. respecta programul de lucru, ordinea si curatenia la locul de munca; 

25. respecta normele P.S.I., protectia muncii si Regulamentul Intern; 

26. cunoaste si respecta regulamentul de ordine interioara; 

27. pastreaza confidentialitatea informatiilor pe care le detine, referitoare la copii, personal, institutie; 

28. sesizeaza imediat conducerea centrului daca integritatea fizica si morala a vreunui copil este in 

pericol sau daca a fost martor la vreun abuz savarsit asupra copilului; 

29. indeplineste in limita competentei si in conditiile legii, orice alte sarcini, repartizate de seful de 

centru.   

l) Principalele atribuții ale magazinerului: 

1. Este obligat ca la primirea bunurilor sa controleze daca acestea corespund datelor inscrise in actele 

insotitoare, sa identifice viciile aparente si sa semneze de primirea bunurilor. 

2. Este obligat ca la primirea bunurilor sa faca receptia cantitativa si calitativa a acestora; nu va 

receptiona marfurile in lipsa actelor insotitoare – certificate  

3. In cazul in care observa nepotriviri calitative sau cantitative la bunurile materiale intrate, fata de 

datele inscrise in documentele insotitoare , magazionerul impreuna cu comisia de receptie sau 

persoanele competente numite de conducatorul unitatii, intocmeste un proces verbal in conditiile 

prevazute de reglementarile in vigoare cu privire la receptia marfurilor. de calitatate, declaratie de 

confidentialitate, etc. 

4. Este obligat sa previna sustragerea bunurilor si orice forma de risipa, sa le fereasca de degradare si 

sa le pastreze potrivit prescriptiilor tehnice si celor igienico sanitare 

5. Este obligat sa comunice in scris cazurile in care constata ca bunurile sunt depreciate, degradate, 

distruse sau sustrase, cazurile in care stocurile de bunuri aflate in gestiunea sa au atins limite 

cantitative maxime sau minime, stocuri de bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu consumabile; 

raspunde in mod solidar cu administratorul de justetea comenzilor emise catre furnizor. 

6. Colaboreaza cu administratorul, asistentul medical si cu personalul blocului alimentar la intocmirea 

meniurilor. 
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7. Urmareste executarea contractelor de achizitii publice si respectarea lor. 

8. Intocmeste lunar centralizatorul privind intrarile si iesirile de bunuri din unitate. 

9. Respecta circuitul documentelor financiar-contabile si procedurile de lucru din cadrul complexului. 

10. Nu are voie sa elibereze bunuri pe baza de dispozitie verbala sau provizorie . 

11. Se ingrijeste de asigurarea functionarii in bune conditii a tuturor spatiilor de depozitare, precum si 

a aparatelor de cantarit si de masurat conform dispozitiilor legale in vigoare 

12. Intocmeste N.I.R 

13. Completeaza zilnic graficele de temperatura pentru aparatele frigorifice din magazie 

14. Verifica termenele de valabilitate ale produselor la intrarea in magazie, le afiseaza si le controleaza 

periodic 

15. Elibereaza valorile materiale in cantitatea, calitatea si sortimentele specificate in documentele de 

eliberare aprobate si  de persoanele competente 

16. Elibereaza alimentele pentru consumul zilnic in baza listei zilnice de alimente VIZATE SI 

APROBATE; 

17. Tine evidenta cantitativa a materialelor intrate-iesite si aflate in stoc la locurile de depozitare cu 

ajutorul fiselor de magazie,; 

18. Face inregistrari in fisele de magazie zilnic, pe baza documentelor justificative care au servit la 

efectuarea operatiunilor respective, stabilind stocul cantitativ; 

19. Amenajeaza depozitele si magaziile, efectueaza depozitarea corespunzatoare a produselor si 

alimentelor, in conformitate cu normele Ministerului Sanatatii; 

20. Efectueaza curatenia la locul de munca, respectand regulile de igiena,  inclusiv pe cele referitoare 

la controlul epidemiologic 

21. Are calitatea de gestionar al bunurilor care intra in patrimonial unitatii, avand ca atributii de 

serviciu, primirea, pastrarea si eliberarea acestora, avand obligatia de a intocmi documente prevazute 

de lege pentru toate bunurile aflate in administrarea, folosinta sau detinerea (chiar temporara) unitatii, 

indiferent de modul de dobandire si locul unde se afla bunurile; 

22. Efectueaza platile in numerar numai persoanelor indicate in documente sau celor imputernicite de 

acestea prin procura autentificata pe care o anexeaza la documentul de plata . 

23. Intocmeste situatii cu privire la alimente si la celelalte bunuri aflate in gestiunea sa;  

24. Preia registrul de corespondenta al unitatii pe perioada concediilor inspectorului de specialitate 

25. Intocmeste angajamentele, propunerile, ordonantarile si proiectul de operatiuni pentru facturile de 

plata aferente cheltuielilor material ale unitatii; 

26. Urmareste ca toate documentele contabile cu care lucreaza sa fie correct si legal intocmite, avizate, 

aprobate de cei in drept; 

27. Participa la intocmirea situatiilor contabile operative; 

28. Respecta regulile de confidentialitatea informatiilor referitoare la copii; 

29. Ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului ; 

30. Nu are voie sa realizeze fotografii sau filmari in unitate; 

31. Are obligatia de a purta ecusonul de serviciu in timpul programului de lucru si la prezentarea la 

serviciu ; 

32. Parasirea unitatii in timpul programului se face doar in baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unitatii sau pe baza ordinului de deplasare ; 

33. Se comporta decent in relatia cu copii, cu colectivul de lucru si cu orice persoana cu care 

colaboreaza, respectand codul deontologic profesional; 

34. Sesizeaza imediat conducerea institutiei daca integritatea fizica si morala a vreunui copil este in 

pericol sau daca a fost martor la vreun abuz savarsit asupra vreunui copil ; 

35. Impreuna cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cat mai apropiat de cel 

familial ; 

36. Are obligativitatea semnalarii situatiilor de violenta asupra copilului ; 

37. Cunoaste si respecta prevederile R.I. si M.O.F. 

38. Indeplineste orice alta sarcina data de conducerea unitatii ; 

39. Raspunde in fata organelor de control si a conducerii unitatii. 

40. Raspunde de toate documentele financiar-contabile pe care le intocmeste si le semneaza. 



34 

41. Indeplineste, in limita competentei si in conditiile legii , orice alta sarcina data de conducerea 

unitatii . 

 

Art. 12 

Finanţarea centrului 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz; 

b) bugetul local al judeţului Prahova; 

c) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

ANEXE 

- PO SRC-01 Procedura operațională privind Admiterea copiilor în centrul rezidenţial, cu modificările 

și revizuirile ulterioare 

- PO SRC-02 Procedura operațională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC-11 Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC-12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor¸ cu modificările și revizuirile 

ulterioare 
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ADMITEREA COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-01  
 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 
până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 

-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 
documentele copilului  

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 
- face triajul epidemiologic; 

- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 
- face demersuri pentru obținerea documentelor 

medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 
solicitare dispoziție MC; 

- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   
 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 

echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  
- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  
- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 

- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 
- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 

recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 
- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 
inițială și face evaluarea la primirea în 

centru 

-întocmește programul de acomodare 
- participă la evaluarea copilului în 

cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 
acomodare 

 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 
- întocmește și organizează programul 

de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 
pentru o perioadă de mimin 2 

săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 14 din 30  

- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 19 din 30  

În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
- 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 1 din 20 

 

 

Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 12 din 20 

Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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1 

 

 

 

 

 

Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com


 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

2 

 

 

CUPRINS 

 

Pagina de gardă 1 

Cuprins 2 

1. Scopul procedurii 3 

2. Domeniul de aplicare 4 

3. Documente de referință 5 

4. Definiții și abrevieri 6 

5. Descrierea procedurii 8 

6. Responsabilități 13 

7. Formular de evidență a modificărilor 15 

8. Formular de analiză a procedurii 16 

9. Lista de difuzare a procedurii 17 

10. Diagrama de proces 18 

11. Anexe: 

      Anexa 1:  Fişa de abateri 

Anexa nr.2:  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale 

copilului 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

3 

 

 

 

1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

10 

 

5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  
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CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                                       Anexa nr. 3.13.2 

la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                              din ……………… 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI  

”CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI”DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ”SF. ANDREI” PLOIEȘTI 

 

 

 

Art. 1 

Definiţie 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social „Centrul de 

Zi pentru Copii cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești, 

aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, 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, precum și la orice alte informații referitoare la 

activitatea desfășurată. 

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor de salariați ai Centrului de Zi pentru 

Copii cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești, indiferent de 

locul de muncă, de funcția ocupată sau de natura contractului individual de muncă, celor care lucrează în 

cadrul instituției ca detașati, sunt elevi sau studenți care fac practică/voluntariat în cadrul instituţiei, 

precum și persoanelor beneficiare, membrilor familiei beneficiarilor, reprezentanţilor legali/convenţionali. 

 

Art. 2 

Identificarea serviciului social 
Serviciul social „Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești, cod serviciu social 8891 CZ-C III, este înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Prahova nr. 54/27.04.2007 şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - acreditat conform Certificatului de 

acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deține licenţa de funcţionare seria LF nr. 0005305 din 

08.04.2016 și are sediul în Ploiești, str. Rapsodiei nr. 2 bis, județul Prahova. 

 

Art. 3 

Scopul serviciului social 
Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități” este de a preveni abandonul și 

instituționalizarea copilului cu handicap din cadrul familiilor naturale/substitutive, prin asigurarea (pe 

timpul zilei) a unor activități de îngrijire, educație, abilitare – reabilitare, recreere – socializare, consiliere, 

dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copiii cu 

dizabilități cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentanți legali 

precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilități. 

 

Art. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
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(1) Serviciul social „Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. 

(3) Serviciul social „Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr 

54/27.04.2007 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova.  

 

Art. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social „Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești 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 „Centrul de Zi pentru Copii 

cu Dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 

caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului 

şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi 

îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 

de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la 

un moment dat. 

 

Art. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
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(1) Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul de zi pentru copii cu dizabilități sunt: 

 a) Beneficiari direcți: 

- copiii cu dizabilități îngrijiți în cadrul familiilor naturale sau substitutive din județul Prahova și 

părinții sau alți reprezentanți legali ai acestora; 

 - copiii cu dizabilități instituționalizați în centrul de plasament din cadrul complexului; 

b) Beneficiari indirecți: 

 - familiile naturale sau substitutive, care vor participa cu copilul la programe de 

recuperare/reabilitare și vor beneficia de servicii de consiliere; 

 - comunitățile locale din care provin copiii, prin soluționarea unei probleme sociale existente la 

nivelul acestora. 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt prezentate în Procedura operațională privind Admiterea 

copiilor cu dizabilități în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități, elaborată de către Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la 

prezentul regulament. 

Accesul beneficiarilor în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități se face în baza 

dispoziției de acces, semnată de directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

(3) Condiţii de încetare a acordării serviciilor sunt prezentate în Procedura operațională privind Încetarea 

acordării serviciilor în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități elaborată de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la 

prezentul regulament. 

Dispoziția privind retragerea accesului la serviciile Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități este 

semnată de directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

(4) Beneficiarii de servicii sociale furnizate în „Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești 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, atâta timp cât se menţin condiţiile care 

au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Beneficiarii de servicii sociale furnizate în Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 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; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

Art. 7 

Activităţi şi funcţii 
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Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești 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. activități pentru dezvoltarea capacităților cognitive;  

3. specifice în vederea înlăturării tulburărilor de limbaj; 

4. pentru dezvoltarea autonomiei personale, a limbajului, a motricității generale, a abilităților de 

dexteritate, precum și activități de socializare; 

5. de corectare, diminuare sau înlăturare a deficiențelor locomotorii; 

6. mișcări în apă în vederea reeducării neuromotorii; 

7. consiliere pentru copii, părinți/ reprezentanți legali/ persoane care au în îngrijire copii cu 

dizabilități; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile 

acestora pentru copii și familiile lor, rolul pe care îl are în comunitate, accesarea și modul de funcționare, 

precum și despre importanța existenței acestor servicii pentru sprijinul, reabilitarea și integrarea/includerea 

socială deplină și activă a copiilor cu dizabilități. 

2. promovarea unei schimbări a atitudinilor și opiniei publice în ceea ce privește conceptul de 

dizabilitate; 

3. pliante și broșuri; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

5. sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la prevenirea abandonului și 

instituționalizării copiilor în general, precum și la problematica copiilor cu dizabilități în particular prin 

intermediul mass-media locale, vizite în școli, unități sanitare, etc.; 

6. colaborarea cu instituțiile relevante din comunitate cu scopul reducerii riscului social la care este 

expus copilul și familia acestuia; 

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. Prevenirea abandonului și a instituționalizării copilului, prin: 

- asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de abilitare/reabilitare, educație, recreere-socializare, 

consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; 

- activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinti/reprezentanți legali, precum și pentru alte 

persoane care au în îngrijire copii cu dizabilități; 

2. Campanii de sensibilizare a comunității; 

3. Promovare de măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, 

abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

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 prin aplicarea de chestionare și discuții 

directe cu reprezentanții beneficiarilor; 

3. feed-back-ul oferit de părinți/familii/AMP este utilizat în conceperea și adaptarea permanentă la 

nevoile copilului a planului individualizat de intervenție; 

4. obiectivele stabilite pentru fiecare beneficiar şi metodele de lucru stabilite sunt obiectul 

evaluărilor periodice, ca modalitate de control al eficienţei serviciilor oferite; 
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5. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, conform 

legislației în vigoare 

6. instruirea personalului în vederea îmbunătățirii cunoștințelor, abilităților și deprinderilor privind 

satisfacerea nevoilor copiiilor cu dizabilități și a familiilor acestora; 

7. instruirea personalului în vederea respectării drepturilor copiilor cu dizabilități și a familiilor 

acestora 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. gestionarea patrimoniul instituției și supravegherea bunei funcționări a rețelelor de furnizare a 

utilităților în cadrul centrului (energie electrică, căldură, apă rece și apă caldă); 

2. urmărirea alocării fondurilor necesare pentru buna desfășurare a activității și a modului de 

folosire a acestora, asigurarea inventarierii periodice, colaborarea cu alte instituții și/sau societăți 

comerciale; 

3. numărul şi structura de personal ale Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități sunt adecvate 

pentru îndeplinirea activităților prevăzute în standardele minime obligatorii și legislația în vigoare.  

4. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și donațiile; 

5. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

Art. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social "Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități" (CZD) funcţionează cu un număr de 11 

posturi de personal de specialitate şi auxiliar, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova, 

din care:  

- psiholog,  

- logoped,  

- educator puericultor, 

- educator,  

- kinetoterapeut,  

- asistent medical balneofizioterapeut,  

- asistent social,  

- șofer. 

(2) Raportul angajat/beneficiar – Numărul și structura de personal sunt suficiente și corespunzătoare pentru 

acoperirea tuturor serviciilor oferite de CZD conform prevederilor SMO și planului anual de acțiune.  

 

Art. 9 

Personalul de conducere 
(1) Personalul de conducere este format din: 

a) şeful de complex (111225); 

b) coordonatorul personalului de specialitate (111220); 

c) șeful serviciului contabilitate administrativ (111225). 

În situaţia în care şeful de complex este temporar indisponibil, atribuţiile acestuia sunt preluate de 

coordonator personal de specialitate / șef serviciu contabilitate- administrativ sau după caz de către  un 

membru desemnat de către acesta, cu avizul directorului executiv al DGASPC Prahova. 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:  

a) atribuțiile șefului de complex: 

1. asigură,  în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile copilului;  
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2.ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

6.răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens; 

7.organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare și funcționare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează desfășurarea 

activității în cadrul unității ;  

8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea și 

obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii organizatorice și a 

numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unității; 

12.elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire și 

perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, în 

termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15.elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17.elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, după caz, 

normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătățirea activității de asistență socială în 

instituție, 

19. evaluează anual personalul din subordine și propune calificativele acestora ; 

20.sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respectă legile, 

regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat și cuantumul primelor, 

în raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a timpului 

liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  comunitate, 

în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește planificarea 

financiară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, 

a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 
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31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul 

total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  nesoluționate până la 

sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri ale 

evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului comisiei; 

33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 

35.întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau dacă 

a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. acordă viză BUN DE PLATĂ pe facturile de bunuri materiale şi prestări servicii; 

46. cunoaşte şi respectă normele SSM şi PSI; 

47. indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea DGASPC 

Prahova, in limita competentei. 

b) atribuțiile coordonatorului personalului de specialitate: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul de specialitate 

al serviciilor componente ale complexului, pentru toate activitățile desfășurate cu copiii; 

2. Elaborează rapoarte generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul implementării 

obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă șefului de complex, care le înaintează către 

DGASPC Prahova; 

3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare; 

4. Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în 

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii peramanente a instrumentelor proprii de asigurare a 

calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

5. Întocmește raportul anual de activitate pe care îl duce la cunoștința șefului de complex, care îl 

transmite la DGASPC Prahova; 

6. Asigură, împreună cu șeful de complex, buna desfășurare a raporturilor de muncă față de angajații 

complexului; semnalează conducerii toate disfuncționalitățile constatate pe parcursul activității, pentru 

eliminarea acestora prin măsuri imediate; 

7. Desfășoară activități pentru promovarea centrului în comunitate; 

8. Ia în considerare orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcarea drepturilor 

beneficiarilor în cadrul serviciilor și o comunică șefului de complex pentru analizare; 

9. Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul de specialitate în cadrul serviciilor și 

dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;  
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10. Verifică respectarea programelor de activități specifice personalului de specialitate; monitorizează 

aplicarea programelor de intervenție specifică din cadrul planului de servicii personalizat și convoacă 

echipa multidisciplinară pentru reevaluarea periodică a acestuia, cu respectarea termenelor; 

11. Asigură aplicarea și respectarea standardelor minime obligatorii aplicabile activității fiecărei 

componente; 

12. Semnalează conducerii orice abatere a personalului de specialitate de la normele interne/legale 

aplicabile; 

13. Reprezintă unitatea, atunci când înlocuiește șeful de complex, în relațiile cu furnizorii de servicii 

sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din 

străinătate; 

14. Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul 

primăriilor, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul 

beneficiarilor; 

15. Asigură, împreună cu șeful de complex, îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât 

personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare; 

16. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

17. Întocmește planul anual de activitate pentru fiecare serviciu social din cadrul complexului; 

18. Colectează riscurile aferente activităților stabilite prin fișele de post; monitorizează concordanța 

dintre strategia de gestionare a riscurilor, riscuri revizuite și măsurile de control în curs de implementare, 

stabilite în cadrul ședințelor echipei de gestionare a riscurilor de la personalul din cadrul fiecărui 

compartiment; 

19. Elaborează proceduri de lucru pentru gestionarea riscurilor identificate; verifică stadiul 

implementării măsurilor propuse de organele de control; 

20. Urmărește implementarea măsurilor de control la nivelul compartimentelor și aduce la cunoștința 

șefului de complex deficiențele constatate în legătură cu acest aspect; 

21. Elaborează și revizuiește procedurile operaționale pentru fiecare componentă a complexului; 

22. Participă la ședințele comisiei de Control Managerial Intern și impementează măsurile stabilite de 

aceasta; 

23. Elaborează și revizuiește fișele de post pentru personalul de specialitate aflat în subordine; 

24. Întocmește, la timp, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 

de specialitate aflat în subordine; 

25. Este persoana desemnată la nivelul complexului, care să ducă la îndeplinire obiectivele, principiile 

generale, termenele și normele generale de conduită profesională, conform legislației în vigoare; 

c) atribuțiile șefului serviciului contabilitate-administrativ: 

1. La sfarșitul fiecărei luni redactează balanțele privind gestiunile din magazine și de pe teren; 

2. Întocmește notele contabile; 

3. Întocmește balanța de verificare lunară, în baza situațiilor anexe; 

4. Întocmește bugetul de venituri și cheltuieli bugetare pe baza unei fundamentări bine realizate, 

urmărind încadrarea în creditele aprobate; 

5. Organizează și conduce contabilitatea complexului;  

6. Întocmește, verifică și semnează statele de personal și de plată; 

7. Întocmește lunar documentația privind garanțiile materiale ale gestionarilor de bunuri din centru; 

8. Întocmește propunerile privind modificarea statelor de funcții și a organigramei; Acordă viză 

certificată prin semnatură pentru documentele interne care necesită această viză și anume: liste alimente, 

bonuri de consum, predare, restituire, transfer, statele de plată privind salariile, angajamentele, propunerile, 

ordonanțările și proiectele de operatiuni; 

9. Asigură cunoașterea și aplicarea normelor legale din domeniu; 

10. Ține la zi evidența sintetică și analitică a contabilității centrului; 
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11. Preia notele de recepție însoțite de facturi și comenzi și le înregistreazaă în contabilitate; 

12. Verifică întocmirea corectă a registrului de evidență a salariaților, al concediilor de odihnă și al 

celor medicale; 

13. Verifică actualizarea registrului de evidență a tranșelor de vechime ale salariaților și cel de evidență 

a sancțiunilor pentru salariații unității; 

14. Urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind retribuirea personalului 

complexului ; 

15. Preia atribuțiile șefului de complex în lipsa acestuia, în limita competenței; 

16. Îndeplinește și alte atribuții sau sarcini stabilite de lege ori de organismele abilitate; 

17. Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 

18. Îi este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

19. Are obligația de a purta ecusonul de serviciu în timpul programului și la prezentarea la serviciu; 

20. Nu are voie sa realizeze fotografii sau filmări în unitate; 

21. Părăsirea unității în timpul programului se face doar în baza biletului de voie aprobat de conducerea 

unității sau pe baza ordinului de deplasare; 

22. Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional; 

23. Sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizica și morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil; 

24. Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial ; 

25. Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

26. Cunoaște și respectă prevederile R.I. si M.O.F. 

27. Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ 

superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul 

serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, 

medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 

sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. 

 

Art. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar 

(1) Personalul de specialitate: 

-  psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); 

-  logoped (226603); 

- educator (235203); 

-  educator puericultor (234203); 

-  kinetoterapeut (226405); 

-  asistent medical balneofizioterapeut (226924) 

-  asistent social (263501) 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) Descrierea principalelor atributii ce revin postului de psiholog: 

1. Cunoaşte şi îndrumă demersul educativ în îngrijirea copilului, educaţia în viaţa cotidiană şi acordarea 

atenţiei mediului de viaţă al acestuia; 
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2. Cunoaște simptomatologia și patologiile întâlnite la copiii cu nevoi speciale, are capacitatea de a 

diagnostica în mod corect deficienţa şi îşi asumă responsabilitatea pentru intervenţiile sale terapeutice; 

3.  Are obligația evaluării nivelului de dezvoltare mintală a tuturor copiilor beneficiari ai centrului; 

4. Evaluează cu ajutorul metodelor şi procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al fiecărui copil 

examinat cu maximă seriozitate şi profesionalism; 

5. Participă la întocmirea, aplicarea şi evaluarea proiectului personalizat, împreuna cu ceilalţi specialişti ai 

echipei multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective şi termene clare pentru 

recuperarea copilului; 

6. Individualizează gestul terapeutic, propune şi exersează măsuri terapeutice menite să înlăture deficienţa 

constatată; 

7. Derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru; 

8.  Promovează prin toate acţiunile desfăşurate dezvoltarea sănătăţii mentale în rândul copiilor şi ajută la 

progresul acesteia; 

9.  Asigură monitorizarea prin anamneza psihologică a fiecarui caz, alcătuind fişa de observaţie 

psihologică; înregistrarea secvenţelor terapeutice realizate zilnic; alcătuirea unui chestionar de 

personalitate pentru a defini treptat tehnicile operaţionale cu care se va opera în demersul psihologic de 

recuperare; 

10. Ţine un jurnal de observaţii obiective privind evoluţia copilului, relaţiile interpersonale copil – copil, 

copil – adult, paticiparea lui la viaţa de grup sau de familie, rezultatele şcolare (după caz); 

11. Colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru diseminarea internă a informațiilor 

referitoare la beneficiar, în scopul eficientizării soluționarii problemelor acestuia; 

12. Dezvoltă abilităţile de comunicare în cadrul grupului de lucru (psiholog, medic pediatru și 

neuropsihiatru, logoped, educator, părinţi) în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate fizică şi psihică a 

copilului; 

13. Realizează un echilibru stabil între copil şi familie, oferind servicii de consiliere copilului şi familiei 

sale; 

14. Are obligația de a informa părinții sau autorităţile în drept despre problemele de sănătate constatate la 

copii; 

15. Organizează și participă la campaniile și acțiunile de informare și sensibilizare a comunității cu privire 

la nevoile copiilor cu dizabilități;  

16. Organizează și întocmește documentația necesară pentru desfășurarea întâlnirilor de tip ”școala 

părinților” în cadrul centrului, implicând în mod activ întreaga echipă pluridisciplinară; 

17. Participă la acțiunile de popularizare a serviciilor centrului și are un rol activ în promovarea unei 

imagini pozitive a acestuia, prin desfășurarea unei activități de înaltă ținută morală și profesională; 

18. Participă în mod activ și se implică în activitățile de ordin administrativ desfășurate în cadrul centrului, 

menite să asigure un climat favorabil desfășurării actului recuperator. 

19.  Organizează și coordonează activități de diseminare a informațiilor cu privire la problematica 

copilului cu dizabilități în general și a terapiilor specific în particular, la nivelul comunității. 

20. Asigură confidenţialitatea datelor cu privire la copil, respectând astfel dreptul copiilor la propria 

imagine, în conformitate cu legea română; 

21. Nu are voie să ofere informaţii persoanelor neimplicate direct în activitatea cu copilul fără acordul scris 

al şefului de complex sau D.G.A.S.P.C. 

22. Asigură dotarea cabinetului psihologic cu materiale necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii; 

23.  Are obligaţia sesizării către conducere a oricărei situaţii de abuz asupra copiilor; 

24. Are rolul de a coordona activitatea terapeutică a psihologilor din cadrul centrului de zi, 

25. Are o atitudine profesionistă față de client, acționând în conformitate cu deontologia profesională și 

aplicând tehnicile specifice de intervenție cu buna-credință, în interesul copilului și familiei acestuia; 
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26. Manifestă loialitate față de instituție, abținându-se de la orice activitate care vine în contradicție cu 

acordarea unor servicii de calitate în CSC Sf. Andrei Ploiesti; 

27. Promoveaza şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricarei forme de intimidare, 

discriminare, abuz , neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant. 

28. Se informează cu privire la noutățile în domeniu, participă la cursurile de formare /perfecţionare 

însuşindu-şi cunoştinţele necesare desfăşurării activităţii sale. 

29. Respectă codul deontologic al profesiei. 

30. Participă la elaborarea, întocmirea și actualizarea procedurilor operaționale aplicabile centrului de zi, 

cu respectarea legislației în vigoare, 

31. Are obligația prezentării ecusonului de serviciu la intrarea în centru, acesta fiind documentul de 

identificare necesar pe întreaga perioadă de desfășurare a programului de lucru. 

32. Nu are voie să realizeze fotografii sau filmări în unitate;  

33. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului și nici nu se prezintă la începerea programului fiind 

sub influența alcoolului; 

34. Nu aduce în unitate persoane străine; 

35. Cunoaște și respectă programul de lucru, folosind integral timpul în scopul îndeplinirii sarcinilor de 

serviciu; respectă disciplina muncii; 

36. Duce la îndeplinire orice alte sarcini trasate de șeful ierarhic superior sau de conducerea unității, în 

limita competenței și în condițiile legii. 

b) Descrierea principalelor atributii ce revin postului de logoped: 

1. Cunoaşte şi îndrumă demersul educativ în îngrijirea copilului, educaţia în viaţa cotidiană şi acordarea 

atenţiei mediului de viaţă al acestuia; 

2. Cunoaște simptomatologia și patologiile întâlnite la copiii cu nevoi speciale, are capacitatea de a 

diagnostica în mod corect deficienţa şi îşi asumă responsabilitatea pentru intervenţiile sale terapeutice; 

3. Primeşte cazuistica repartizată şi stabileşte împreună cu ceilalți specialişti ai centrului şi cu familia 

copilului programul de recuperare. 

4. Colaborează cu familia copilului şi cu personalul centrului pentru realizarea programelor terapeutice. 

5. Identifică tulburările de limbaj ale copiilor şi stabileşte modalităţile de recuperare ale acestora. 

6. Participă la întocmirea, aplicarea şi evaluarea performanţelor înregistrate de copii, împreună cu ceilalti 

membrii ai echipei multidisciplinare; participă la întocmirea planurilor de intervenţie specifică pentru 

copiii din centrul de zi. 

7. Individualizează gestul terapeutic, propune şi exersează măsuri terapeutice menite să înlăture deficienţa 

constatată; 

8. Derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru; 

9. Promovează prin toate acţiunile desfăşurate dezvoltarea sănătăţii mentale în rândul copiilor şi ajută la 

progresul acesteia; 

10. Colaborează cu familia copilului în vederea îndrumării acesteia pentru consolidarea interventiei 

logopedice. 

11. Colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru diseminarea internă a informațiilor 

referitoare la beneficiar, în scopul eficientizării soluționarii problemelor acestuia; 

12. Ţine evidența cazurilor repartizate şi a evoluţiei în timp, din punct de vedere logopedic. 

13. Întocmeşte rapoarte privind situaţia copilului, la solicitarea şefului de centru sau a şefului de complex. 

14. Completează documentele logopedice. 

15. Solicită conducerii cele necesare pentru a asigura dotarea cabinetului logopedic cu materiale 

logopedice necesare desfăşurării activităţii. 

16. Are grijă de echipamentul din dotare. 

17. Informează şeful ierarhic despre orice modificare survenită în activitatea de recuperare a copilului. 
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18. Supune atenţiei echipei multidisciplinare situaţia fiecărui beneficiar al activităţii sale. 

19. Pregateşte mijloacele audio-vizuale, instrumentele de lucru şi toate materialele necesare terapiei 

logopedice. 

20. Participă la organizarea şi derularea activităţilor recreative pentru beneficiari. 

21. Consiliază părinţii în ceea ce priveşte tulburările de limbaj şi tulburările de comportament derivate din 

acestea. 

22. Furnizează informaţii necesare realizării fişei de observaţie psihopedagogică. 

23. Informează familia copilului cu privire la activitatea desfăşurată şi acordă acestora sprijinul necesar în 

vederea dobândirii deprinderilor necesare asigurării progreselor copilului. 

24. Stabileşte împreună cu ceilalți specialişti şi cu familia copilului, un program zilnic de activităţi şi 

asigură respectarea acestuia. 

25. Respectă şi stimulează relaţiile copilului cu familia naturală sau cu familia substitutivă. 

26. Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil. 

27. Respectă istoria copilului şi nu face comentarii privind situaţia copilului. 

28. Respectă drepturile copilului, precum şi a persoanelor cu handicap şi ale părinţilor cu astfel de copii. 

29. Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a vieţii în 

colectivitate pentru a preveni accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea incendiilor, deteriorarea 

instalaţiilor şi aparaturii. 

30. Promoveaza şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricarei forme de intimidare, 

discriminare, abuz , neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant. 

31. Participa la cursurile de formare /perfecţionare însuşindu-şi cunoştinţele necesare desfăşurării activităţii 

sale. 

32. Respectă codul deontologic al profesiei. 

33. Are obligația prezentării ecusonului de serviciu la intrarea în centru, acesta fiind documentul de 

identificare necesar pe întreaga perioadă de desfășurare a programului de lucru; 

34. Nu are voie să realizeze fotografii sau filmări în unitate; 

35. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului și nici nu se prezintă la începerea programului fiind 

sub influența alcoolului; 

36. Nu aduce în unitate persoane străine; 

37. Cunoaște și respectă programul de lucru, folosind integral timpul în scopul îndeplinirii sarcinilor de 

serviciu; respectă disciplina muncii; 

38. Îndeplineşte orice altă sarcină dată de conducerea unităţii, în limita competenţei şi în condiţiile legii. 

c) Descrierea principalelor atributii ce revin postului de educator: 

1. Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă şi de limbaj, de educaţie şi reabilitare 

comportamentală pentru copii; 

2. Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil; 

3. Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii; 

4. Colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de 

consiliere şi terapii specifice psihopedagogice; 

5. Elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de 

dezvoltare; 

6. Face rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup; 

7. Asigură supravegherea copiilor; 

8. Participă la activităţile de educaţie non-formală; 

9. Participă la activităţile de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă; 

10. Participă la cursurile de formare; 

11. Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii din centru, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru 

dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional; 



13 

12. Asigură securitatea mediului atât în interior cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele 

potenţiale; 

13. Dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului cu dizabilităţi în 

cadrul centrului sau în afara acestuia, înştiinţează superiorii ierarhici sau DGASPC, conform 

procedurii; 

14. Sprijină metodologic activitatea educatorilor, participând activ la realizarea planificărilor dar şi la 

elaborarea obiectivelor educaţionale pentru fiecare copil; 

15. Participă la planificarea activităţilor majore cu caracter educativ ale complexului, în colaborare cu şeful 

complex; 

16. Analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi 

planifică activitatea de intervievare şi consiliere; 

17. Stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale (a capacităţilor de asigurare a îngrijirii corespunzătoare a 

copilului, de îndrumare) şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii parentale; 

18. Anunţă reprezentantul legal despre orice modificare semnificativă în starea psihică generală şi/ sau de 

sănătate a copiilor, sesizată pe parcursul activităţii sale cu copilul; 

19. Participă la orice alte activităţi la solicitarea şefului ierarhic superior, în limita competenţelor şi a 

legalităţii; 

20. Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil, dezvăluirea acestora se va face doar cu acordul 

scris al şefului de complex sau al DGASPC Prahova; 

21. Respectă istoria copilului şi nu face comentarii privind situaţia copilului; 

22. Respectă drepturile copilului, precum şi ale persoanelor cu handicap şi ale părinţilor cu astfel de copii; 

23. Răspunde de păstrarea bunurilor care se află în sectorul care i-a fost repartizat; 

24. Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a vieţii în 

colectivitate pentru a preveni: accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea incendiilor, 

deteriorarea instalaţiilor şi aparaturii sau apariţia oricăror disfuncţionalităţi; 

25. Cunoaște și aplică procedurile de lucru elaborate de către DGASPC și de către conducerea centrului de 

plasament; 

26. Face parte din echipa multidisciplinară; 

27.  Respectă codul etic al personalului contractual de la nivelul DGASPC Prahova (norme de 

comportament, atitudini de comunicare etc) 

28. Are obligația prezentării ecusonului de serviciu la intrarea în centru, acesta fiind documentul de 

identificare necesar pe întreaga perioadă de desfășurare a programului de lucru; 

29. Nu are voie să realizeze fotografii sau filmări în unitate; 

30. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului și nici nu se prezintă la începerea programului fiind 

sub influența alcoolului; 

31. Nu aduce în unitate persoane străine; 

32. Cunoaște și respectă programul de lucru, folosind integral timpul în scopul îndeplinirii sarcinilor de 

serviciu; respectă disciplina muncii; 

33. Duce la îndeplinire oricare alte sarcini trasate de șeful ierarhic superior sau de conducerea unității, în 

limita competenței și în condițiile legii. 

d) Descrierea principalelor atributii ce revin postului de educator puericultor: 

1. Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă şi de limbaj, de educaţie şi reabilitare 

comportamentală pentru copii; 

2. Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil; 

3. Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru 

copii; 

4. Colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe 

de consiliere şi terapii specifice psihopedagogice; 
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5. Elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de 

dezvoltare; 

6. Face rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup; 

7. Asigură supravegherea copiilor; 

8. Participă la activităţile de educaţie non-formală; 

9. Participă la activităţile de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă; 

10. Participă la cursurile de formare; 

11. Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii din centru, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ 

pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional; 

12. Asigură securitatea mediului atât în interior cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele 

potenţiale; 

13. Dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului cu dizabilităţi 

în cadrul centrului sau în afara acestuia, înştiinţează superiorii ierarhici sau DGASPC, conform procedurii; 

14. Sprijină metodologic activitatea educatorilor, participând activ la realizarea planificărilor dar şi la 

elaborarea obiectivelor educaţionale pentru fiecare copil; 

15. Participă la planificarea activităţilor majore cu caracter educativ ale complexului, în colaborare cu 

şeful complex; 

16. Analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi 

planifică activitatea de intervievare şi consiliere; 

17. Stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale (a capacităţilor de asigurare a îngrijirii 

corespunzătoare a copilului, de îndrumare) şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii 

parentale; 

18. Anunţă reprezentantul legal despre orice modificare semnificativă în starea psihică generală şi/ sau 

de sănătate a copiilor, sesizată pe parcursul activităţii sale cu copilul; 

19. Participă la orice alte activităţi la solicitarea şefului ierarhic superior, în limita competenţelor şi a 

legalităţii; 

20. Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil, dezvăluirea acestora se va face doar cu 

acordul scris al şefului de complex sau al DGASPC Prahova; 

21. Respectă istoria copilului şi nu face comentarii privind situaţia copilului; 

22. Respectă drepturile copilului, precum şi ale persoanelor cu handicap şi ale părinţilor cu astfel de 

copii; 

23. Răspunde de păstrarea bunurilor care se află în sectorul care i-a fost repartizat; 

24. Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a vieţii în 

colectivitate pentru a preveni: accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea incendiilor, deteriorarea 

instalaţiilor şi aparaturii sau apariţia oricăror disfuncţionalităţi; 

25. Cunoaște și aplică procedurile de lucru elaborate de către DGASPC și de către conducerea centrului 

de plasament; 

26. Face parte din echipa multidisciplinară; 

27. Respectă codul etic al personalului contractual de la nivelul DGASPC Prahova (norme de 

comportament, atitudini de comunicare etc) 

28. Are obligația prezentării ecusonului de serviciu la intrarea în centru, acesta fiind documentul de 

identificare necesar pe întreaga perioadă de desfășurare a programului de lucru; 

29. Nu are voie să realizeze fotografii sau filmări în unitate; 

30. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului și nici nu se prezintă la începerea programului 

fiind sub influența alcoolului; 

31. Nu aduce în unitate persoane străine; 

32. Cunoaște și respectă programul de lucru, folosind integral timpul în scopul îndeplinirii sarcinilor de 

serviciu; respectă disciplina muncii; 
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33. Duce la îndeplinire oricare alte sarcini trasate de șeful ierarhic superior sau de conducerea unității, 

în limita competenței și în condițiile legii. 

e) Descrierea principalelor atributii ce revin postului de kinetoterapeut: 

1. Aplică metode destinate recuperării deficiențelor care intră în sfera sa de competență; 

2. Aplică tratament kinetoterapeutic corespunzator tuturor copiilor incluși în programul de intervenție, 

care au recomandarea medicului; 

3. Cunoaște în amănunt starea de sănătate a copilului pentru a evita eventualele probleme neurologice 

ce pot apărea în timpul aplicării metodelor de recuperare; 

4. Îi revine integral responsabilitatea pentru întocmirea și efectuarea tratamentului recuperator, ca și 

pentru orice accident care survine pe durata în care copilul este în sala de kinetoterapie, atât în intervalul de 

timp al aplicării efective a metodelor de recuperare cât și în afara acestuia; 

5. Evaluează dezvoltarea motorie a copilului cu deficiențe fizice, la începerea tratamentului de 

recuperare și ulterior la termenele stabilite în PPI; 

6. Întocmeșe planul de recuperare pentru fiecare copil în parte; în acest scop va stabili obiective clare, 

la termen, care vor fi trecute sub semnătură în PPI al copilului; 

7. Evaluează periodic progresele înregistrate de copii, la termenele stabilite în proiect; 

8. Ține o evidență clară a copiilor și a activităților care se realizează cu aceștia; în acest scop va 

completa în permanență fișele de cabinet, pentru o bună monitorizare a progreselor copiilor în ceea ce 

privește dezvoltarea aptitudinilor fizice; 

9. Colaboreazaă cu ceilalti specialiști (psiholog, logoped, educator, asistent balneofizioterapeut), 

pentru a asigura o intervenție de înalt nivel calitativ, adaptată la specificul personal al fiecarui copil; 

10. Coordonează activitatea asistentului balneofizioterapeut care desfășoară activități de recuperare 

kinetoterapeutică prin evaluarea initial și periodică a copilului, stabilirea obiectivelor de lucru și a 

metodelor aplicabile, supravegherea aplicării corecte a acstor metode; 

11. Informează familia copilului cu privire la activitatea desfăşurată şi acordă acestora sprijinul necesar 

în vederea dobândirii deprinderilor necesare asigurării progreselor copilului; 

12. Întocmeşte rapoarte privind situaţia copilului, la solicitarea şefului ierarhic superior; 

13. Are grijă de echipamentul din dotare;  

14. Informează coordonatorul despre orice modificare survenită în activitatea de recuperare a copilului;  

15. Supune atenţiei echipei multidisciplinare situaţia fiecărui beneficiar al activităţii sale; 

16. Participă la realizarea caracterizarilor periodice ale copilului; 

17. Face propuneri pentru îmbunătățirea activității; 

18. Cunoaște, respectă și aplică prevederile cuprinse în Procedurile operaționale existente la nivelul 

centrului, întocmite în concordanță cu prevederile legale in domeniu; 

19. Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a vieţii în 

colectivitate pentru a preveni accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea incendiilor, deteriorarea 

instalaţiilor şi aparaturii; 

20. Respectă normele de igienă pentru colectivitățile de copii, având obligația să cunoască legislația cu 

privire la aceasta; 

21. Solicită conducerii centrului proteze, orteze și orice alte aparate care sunt necesare pentru 

corectarea deficiențelor copiilor;  

22. Manifestă un comportament profesionist în relațiile cu copiii, cu personalul unității cu care vine în 

contact pe perioada programului de lucru; 

23. Furnizează, la solicitarea șefilor ierarhici, informații și rapoarte despre copii și/sau despre 

activitățile realizate cu acestia; 

24. Promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricarei forme de intimidare, 

discriminare, abuz , neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant. 
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25. Păstrează confidențialitatea datelor cu privire la copii, respectând astfel dreptul lor la imagine 

proprie; 

26. Nu va oferi informații despre copil persoanelor neimplicate, fără acordul scris al șefului de complex 

sau al D.G.A.S.P.C.  

27. Solicită la nevoie, dotările necesare pentru o intervenție terapeutică de calitate; 

28. Trebuie să aibă un comportament părintesc față de copiii cu care intră în contact; 

29. Are obligația de a aduce imediat la cunoștința conducerii orice modificare corporală (răni, fracturi, 

echimoze) observată la copii pe parcursul activității, de asemeni are obligația de a raporta verbal și în scris 

imediat către conducerea unității eventualele suspiciuni de violență asupra beneficiarilor; are obligația de a 

se abține de la orice conduită care ar leza interesele sau persoana copiilor ocrotiți; 

30. Cunoaște și respectă normele de protecția muncii și de prevenire și stingere a incendiilor, 

prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al CSC ”Sf. Andrei” și Metodologiei de Organizare și 

Funcționare a Centrului Rezidențial, inclusiv a procedurilor de lucru aprobate;  

31. Respectă codul de conduită și codul deontologic profesional;  

32. Are obligația de a participa la cursurile de formare/perfecționare profesională atunci când este 

solicitat; 

33. Are obligația prezentării ecusonului de serviciu la intrarea în centru, acesta fiind documentul de 

identificare necesar pe întreaga perioadă de desfășurare a programului de lucru; 

34. Nu are voie să realizeze fotografii sau filmări în unitate; 

35. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului și nici nu se prezintă la începerea programului 

fiind sub influența alcoolului; 

36. Nu aduce în unitate persoane străine; 

37. Cunoaște și respectă programul de lucru, folosind integral timpul în scopul îndeplinirii sarcinilor de 

serviciu; respectă disciplina muncii; 

38. Îndeplinește orice altă sarcină dată de conducerea unității, în limita competenței și în condițiile legii 

f) Descrierea principalelor atributii ce revin postului de asistent balneofizioterapeut: 

1. Aplică metode destinate recuperării deficiențelor care intră în sfera sa de competență;  

2. Face parte din echipa multidisciplinară a centrului de zi; 

3. Colaborează cu ceilalți specialiști ai centrului, pentru a asigura o intervenție de înalt nivel calitativ, 

adaptată la specificul personal al fiecărui copil; 

4. Asigură aplicarea programelor recuperatorii tuturor copiilor incluşi în programul de intervenţie, 

care au recomandarea medicului neuropsihiatru pentru acest tip de tratament; 

5. Are cunoştinţă în amănunt referitor la starea de sanatate a copilului pentru a evita eventualele 

probleme neurologice ce pot apărea în timpul aplicării metodelor de recuperare; 

6. Are responsabilitatea de a întocmi şi de a efectua tratamentul recuperator, ca şi pentru orice 

accident care survine pe durata în care copilul este în sala de hidrokinetoterapie, atât în intervalul de timp 

al aplicării efective a metodelor de recuperare cât şi in afara acestuia. 

7. Evaluează dezvoltarea motorie a copilului cu deficienţe fizice, la începerea tratamentului de 

recuperare şi ulterior la termenele stabilite în proiectul de interventie personalizat; 

8. Sub îndrumarea kinetoterapeutului, întocmeşte planul de recuperare pentru fiecare copil în parte; în 

acest scop va stabili obiective clare, la termen, care vor fi trecute sub semnatură în proiectul de intervenţie 

personalizat al copilului; 

9. Evaluează periodic progresele înregistrate de copii, la termenele stabilite în proiect; 

10. Ţine o evidenţă clară a copiilor şi a activităţilor care se realizează cu aceştia; în acest scop va 

completa în permanenţă foile de observaţie clinică, pentru o bună monitorizare a progreselor copiilor în 

ceea ce priveşte dezvoltarea aptitudinilor fizice; 

11. Respectă normele de igienă pentru colectivităţile de copii, având obligaţia să cunoască legislaţia cu 

privire la aceasta; 
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12. Colaborează cu familiile copiilor furnizând acestora informaţii şi recomandări menite să ducă la 

îmbunătăţirea climatului dezvoltării psiho-fizice a copilului în mediul familial; 

13. Manifestă un comportament profesionist în relaţiile cu copiii, cu parinţii acestora, cu asistenţii 

maternali, cu ceilalţi membrii ai personalului, precum şi cu oricare alte persoane cu care vine în contact pe 

întreaga perioadă a programului de lucru; 

14. Furnizează, la solicitarea şefilor ierarhici, informaţii şi rapoarte despre copii şi/sau despre 

activităţile realizate cu aceştia; 

15. Participă la evaluarea dezvoltării motorii a copilului pentru a cunoaşte în amănunt nevoile de 

recuperare ale copiilor cu care lucrează; 

16. Solicită sprijinul kinetoterapeutului în vederea evaluării şi stabilirii tehnicilor de lucru; 

17. Participă la evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor copilului în funcţie de care se realizează proiectul 

personalizat şi programele recuperativ compensatorii, în funcţie de situaţie, în cadrul echipei 

multidisciplinare; 

18. Aplică exclusiv şi respectă cu stricteţe procedeele recuperatorii stabilite de către kinetoterapeut în 

proiectul personalizat; 

19. Semnează alături de kinetoterapeut în proiectul personalizat de intervenţie, confirmând aplicarea 

exclusivă a tehnicilor menţionate; 

20. Întocmeşte şi completează documente specifice: proiectul personalizat de intervenţie, respectiv fişa 

de monitorizare a copilului; 

21. Informează şi colaborează permanent cu kinetoterapeutul pentru adaptarea programului recuperator 

în cazul eventualelor modificări ale stării de sănătate sau a evoluţiei copilului; 

22. Participă la realizarea şi întocmirea caracterizărilor periodice ale copilului; 

23. Furnizează informaţii necesare realizării fişei de observaţie psihopedagogică; 

24. Informează familia copilului cu privire la activităţile pe care le desfăşoară şi acordă acestora 

sprijinul necesar în vederea dobândirii abilităţilor necesare asigurării progreselor copilului; 

25. Respectă şi stimulează relaţiile copilului cu familia naturală sau cu familia substitutivă; 

26. Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil, dezvăluirea acestora se va face doar cu 

acordul scris al şefului de complex sau DGASPC Prahova; 

27. Respectă istoria copilului şi nu face comentarii privind situaţia copilului; 

28. Respectă drepturile copilului, precum şi ale persoanelor cu handicap şi ale părinţilor cu astfel de 

copii; 

29. Răspunde de păstrarea bunurilor care se află în sectorul care i-a fost repartizat; 

30. Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a vieţii în 

colectivitate pentru a preveni: accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea incendiilor, deteriorarea 

instalaţiilor şi aparaturii sau apariţia oricăror disfuncţionalităţi; 

31. Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a vieţii în 

colectivitate pentru a preveni accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea incendiilor, deteriorarea 

instalaţiilor şi aparaturii. 

32. Promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricarei forme de intimidare, 

discriminare, abuz , neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant. 

33. Participă la cursurile de formare /perfecţionare însuşindu-şi cunoştinţele necesare desfăşurării 

activităţii sale. 

34. Respectă codul deontologic al profesiei. 

35. Are obligația prezentării ecusonului de serviciu la intrarea în centru, acesta fiind documentul de 

identificare necesar pe întreaga perioadă de desfășurare a programului de lucru; 

36. Nu are voie să realizeze fotografii sau filmări în unitate; 

37. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului și nici nu se prezintă la începerea programului 

fiind sub influența alcoolului; 
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38. Nu aduce în unitate persoane străine; 

39. Cunoaște și respectă programul de lucru, folosind integral timpul în scopul îndeplinirii sarcinilor de 

serviciu; respectă disciplina muncii; 

40. Îndeplineşte orice altă sarcină dată de conducerea unităţii, în limita competenţei şi în condiţiile 

legii. 

g) Descrierea principalelor atributii ce revin postului de asistent social: 

1. Monitorizează respectarea drepturilor copilului în instituție, sesizând conducerii unității situațiile în care 

drepturile copilului sunt încălcate, întocmind, la nevoie, referate și propuneri privind adoptarea unor 

măsuri menite să îmbunătățească activitatea de ocrotire a copiilor în cadrul institutiei; 

2. Colaboreaza cu:  

- asistenții sociali/specialiștii serviciilor din cadrul DGASPC și cu celelalte structuri ale serviciului public 

specializat, pentru elaborarea unei strategii comune de acțiune, în scopul asigurării coerenței și eficienței 

intervențiilor care privesc copilul, a unei finalități comune în pregatirea copilului pentru integrarea în 

societate, furnizând informații la cererea acestora; 

- ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare 

- părinții/reprezentanții legali ai copilului.  

3. Întocmește și actualizează dosarul copilului la intrarea acestuia în centru;  

4. Consiliază și informează părinții/reprezentanții legali ai copiilor referitor la documentele necesare 

pentru accesul în centru și regulile centrului; 

5. Prezintă, la cererea DGASPC sau a altor instituții abilitate sinteze privind aspectele semnificative 

ale evoluției copilului în centru, întocmește și transmite la DGASPC sau altor instituții abilitate toate 

situațiile cerute, în termen și de calitate; 

6. Ține evidența tuturor beneficiarilor pe cabinet, program și prezență;   

7. Ține evidența beneficiarilor care lipsesc nemotivat și ia masurile stabilite în procedurile de lucru 

aplicabile; 

8. Cunoaște și aplică procedurile de lucru elaborate de către DGASPC și de către conducerea 

complexului; 

9. La solicitarea șefului de complex sau a coordonatorului, întocmește documentația specifică 

necesară derulării activității Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități; 

10. Duce la îndeplinire orice notă internă/notă de serviciu sau sarcină cuprinsă în procedurile de lucru 

aprobate;  

 

Art. 11 

Personalul administrativ de deservire   

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, transport copii si 

personal si este compus din: 

-șofer (832201); 

(2) Descrierea principalelor sarcini ce revin postului de șofer: 

1. se subordoneaza șefului serviciului contabilitate-administrativ și administratorului; 

2. efectuează transporturi de alimente, echipament, persoane; 

3. pleacă în cursă numai dupa ce i s-au înmanat documentele legale și a predat administratorului foaia de 

parcurs din ziua precedenta; 

4. respectă traseul specificat în foaia de parcurs; 

5. nu trebuie să efectueze transporturi de persoane sau materiale particulare (interes personal); 

6. se îngrijește de buna funcționare a mașinii 

7. pleacă în cursă după efectuarea unei prealabile revizii, privind buna funcționare a mașinii; 

8. are în sarcină întreținerea zilnică a mașinii (să fie curate, să fie făcută alimentarea cu carburant, cu ulei), 

să facă programare pentru revizie și să prezinte mașina la data programării pentru revizie; 
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9. este responsabil de siguranța copiilor și a adulților care îi însoțesc pe parcursul deplasării; 

10. asigură și respectă promovarea drepturilor copiilor; 

11. se comportă decent în relațiile cu copiii, colectivul de lucru și cu orice persoană cu care colaborează, 

respectând codul deontologic; 

12. împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat optim necesar bunei desfășurări a 

activităților cu copiii; 

13. să cunoască și să respecte toate legile și reglementările referitoare la circulația rutieră 

14. să nu consume alcool sau să plece în cursa sub influența alcoolului; 

15. să sesizeze conducerea pentru procurarea de materiale și combustibil de care are nevoie, precum și 

pentru orice reparații pe care nu poate sa le efectueze singur; 

16. să facă economie de carburanți sesizând administratorul în caz de consum mărit al autovehicolului; 

respectă consumul normat de carburanți; 

17. să aducă la cunoștința conducerii, data expirării asigurarii R.C.A., I.T.P. și a Rovinietei; 

18. nu aduce în unitate persoane străine; 

19. trebuie să aibă un comportament părintesc față de copii cu care intra in contact; 

20. ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe timpul 

serviciului; 

21. nu are voie sa realizeze fotografii sau filmari in unitate; 

22. are obligația de a purta ecusonul de serviciu în timpul programului și la prezentarea la serviciu; 

23. părăsirea unității în timpul programului de lucru se face doar în baza biletului de voie aprobat de 

conducerea unității, sau pe baza ordinului de deplasare; 

24. respectă programul de lucru, ordinea și curățenia la locul de muncă; 

25. respectă normele P.S.I., protecția muncii și Regulamentul Intern; 

26. cunoaște și respectă regulamentul de ordine interioara; 

27. păstrează confidențialitatea informațiilor pe care le deține, referitoare la copii, personal, instituție; 

28. sesizează imediat conducerea centrului daca integritatea fizică și morală a vreunui copil este în pericol 

sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra copilului; 

29. îndeplinește în limita competenței și în condițiile legii, orice alte sarcini, repartizate de șeful de centru.   

 

Art. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul local al județului 

b) bugetul de stat 

c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din 

străinătate 

d) fonduri externe rembursabile și nerambursabile 

e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

ANEXE 

- PO 3 - 02 Procedura operațională privind Admiterea copiilor cu dizabilități în Centrele de Zi pentru Copii 

cu Dizabilități, cu modificările și revizuirile ulterioare; 

- PO 3 – 03 Procedura operațională privind Încetarea acordării serviciilor în Centrele de Zi pentru Copii cu 

Dizabilități, cu modificările și revizuirile ulterioare 
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1. Scopul procedurii operaționale 

 

1.1. Medierea și/sau facilitarea accesului la o serie de servicii de ordin personal și social prin  

propunerea de eliberare a unei dispoziții de acces la serviciile de abilitare-reabilitare oferite de 

centrele de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. 

 

      1.2. Asigurarea continuității activității procedurate în condiții de fluctuație a personalului. 
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2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

2.1. Prezenta P.O. se aplică în Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități (SECCD) 

din cadrul DGASPC și în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități (CZCD) din subordinea 

DGASPC . 

 

2.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: 

- Identificarea copiilor ai căror părinți doresc acces la servicii de abilitare-reabilitare, 

planificând astfel, beneficiile, serviciile și intervențiile necesare, în urma solicitărilor directe, 

a referirilor din partea specialiștilor și a sesizărilor din oficiu; 

- Verificarea îndeplinirii condițiilor și documentele necesare pentru acordarea serviciilor de 

abilitare-reabilitare;  

- Contribuirea la întocmirea, de către managerul de caz, a proiectului planului de abilitare-

reabilitare pentru copilul cu dizabilități la solicitarea părinților care doresc numai acces la 

serviciile de abilitare-reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat 

de protecție pentru copilul cu dizabilități din sistemul de protecție special; 

- Informarea părinților sau reprezentantului legal cu privire la obligația respectării și 

implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități; 

- Întocmirea dispoziției de acces/retragere la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. din 

C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. “Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” 

Câmpina, în baza documentației specifice. 

- Evidența evoluției procesului recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele 

multidisciplinare din C.Z.C.D. 

- Întâlniri de lucru cu familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. 

 

2.3. Listarea compatimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurate: 

- Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități din C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. 

“Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina 

- unități medicale 

- unități școlare 

- sevicii publice specializate de asistență socială 

- unități medicale/comunitare de recuperare/reabilitare 

- Serviciul managementul de caz pentru asistenții maternali profesioniști 

- Serviciul management de caz pentru copii 

- Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și violență în familie 
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3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate: 

 

3.1. Reglementări internaționale: 

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 

13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 18/1990 de ratificare a Convenției Organizației Națiunilor Unite; 

- Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, versiunea pentru copii și 

tineri, adoptată de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2007 și validată de România în 

anul 2012, de către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

3.2. Legislație primară: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 448/2006 (republicată, actualizată) privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

 

3.3. Legislație secundară: 

- Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal 

- Hotărârea de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 

protecţia copilului 

- Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora; 

- Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 

orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în 

vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special; 

- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

- Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor 

 

3.4. Alte documente: 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova 

- Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Codul de conduită a funcționarilor publici  

- Codul de conduită a personalului contractual 

- Atribuțiile SECCD 

- Fișele de post 
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4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 

4.1. Definiții ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedura 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor de aplicat în 

vederea realizării activității cu privire la aspectul procesual 

2. Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaționale, aprobată și difuzată 

3. Revizia în cadrul unei 

ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 

procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate 

4. Copil Persoana care nu a împlinit  vârsta de 18 ani și nu a dobândit 

capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, conform Legii 

272/2004 

5. Familie Părinții și copiii acestora 

6. Familie extinsă Copilul, părinții și rudele acestuia până la gradul IV inclusiv 

7. Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în 

subordinea consiliului județean, care realizează măsurile de 

asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, conform 

H.G. 797/2017 

8. Dizabilitate Este un concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de 

activitate şi restricţiile de participare. Acest termen denotă 

aspectele negative ale interacțiunii dintre individ, care are o 

problemă de sănătate, și factorii contextuali în care se regăsește, 

respectiv factorii de mediu și factorii personali.  

9. Abilitare și reabilitare Acele măsuri eficiente și adecvate, personalizate, inclusiv prin 

punerea la dispoziție a produselor sau tehnologiilor asistive/de 

sprijin și sprijinul reciproc între persoane cu aceleași probleme, 

pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să îşi 

menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin 

potenţialul fizic, mintal, social, educaţional şi profesional şi să 

realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii 

sau să îşi menţină, îmbunătăţească şi să îşi crească calitatea vieţii. 

Se promovează sintagma abilitare-reabilitare, cu distincţia că 

abilitarea se referă la formarea de abilităţi prin mecanisme de 

compensare, în cazul funcţiilor care nu mai pot fi recuperate, cum 

este situaţia copiilor cu dizabilităţi congenitale sau dobândite 

precoce. Reabilitarea, din perspectiva Ordinului nr. 1985 / 1305 / 

5805 / 2016, reprezintă un concept mai larg decât cel de reabilitare 

medicală.     

10. Funcţiile organismului Sunt funcţiile fiziologice ale sistemelor corpului, inclusiv funcţiile 

psihologice.  
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Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

11. Deficienţele/afectările Sunt probleme ale funcţiilor sau structurilor corpului, ca deviaţie 

semnificativă sau pierdere. Acest concept nu se suprapune peste 

conceptul de boală sau afecțiune, ci reprezintă consecința 

funcțională a acestora. Se folosește sintagma deficiență/afectare 

pentru a evidenția echivalența acestora. Deficiențele/afectările pot 

fi temporare sau permanente, evolutive, regresive sau staționare, 

intermitente sau continue. 

12. Intervenția timpurie Reprezintă ansamblul acțiunilor din domeniile sănătății, educației, 

protecției copilului, abilitării și reabilitării realizate imediat după 

depistarea precoce a dizabilității, la copiii cu vârsta cuprinsă între 

naștere și 6 ani. 

13. Servicii Sunt serviciile publice, private și pe bază de voluntariat, sociale, 

medicale, de psihoterapie și alte tipuri de terapie, de exemplu: 

logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională și educaționale 

necesare pentru reabilitarea copilului cu dizabilități. 

 

4.1. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Av. Avizare 

6. Ap. Aplicare 

7. D.G.A.S.P.C. Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

8. S.E.C.C.D. Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități 

9. C.Z.C.D. Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

10. P.A.R. Plan de abilitare-reabilitare 
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5. Descrierea activității sau a procesului 

 

5.1. Generalități 

 Admiterea copiilor la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. se face numai în baza 

dispozițiilor de acces emise de către directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

Familiile/reprezentanții legali ai copiilor se pot adresa în mod direct centrului sau prin referire din 

partea  S.E.C.C.D. și a altor servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova, precum și a unităților 

medicale, școlare, organismelor private autorizate, etc. 

- La nivel de C.Z.C.D. se întrunește echipa pluridisciplinară (psiholog, kinetoterapeut, asistent  

social, logoped, instructor de educație, etc.) pentru evaluare în vederea stabilirii cerințelor 

recuperatorii și a programului recuperator care cuprinde numărul de ședințe săptămânale pentru 

fiecare cabinet în parte. Recomandările specialiștilor din cadrul C.Z.C.D. se anexează documentației 

existente și sunt înaintate S.E.C.C.D. în vederea întocmirii dispoziției de acces. După eliberarea 

dispoziției de acces la serviciile de recuperare, se realizează evidența evoluției procesului 

recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. De 

asemenea, în scopul optimizării programelor recuperatorii, se organizează întâlniri de lucru cu 

familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. 

- Activitățile specifice (de specialitate) sunt acordate în baza Contractului de furnizare servicii  

redactat în trei exemplare și încheiat între șeful complexului și părinții/reprezentantul legal al 

copilului cu dizabilități. 

- Prezența nominală a beneficiarilor în C.Z.C.D. se înregistrează zilnic, în liste cu semnăturile  

părintelui/reprezentantului legal și/sau ale copilului cu vârstă mai mare de 10 ani ținând cont însă de 

gradul acestuia de maturitate și tipul de dizabilitate. Listele zilnice de prezență se centralizează în 

dosare lunare.   

- C.Z.C.D. întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal (este conform, complet și  

conține documentele obligatorii de la punctul 5.2.1.) și dosarul de servicii (cuprinde: fișa de 

evaluare/reevaluare și/sau documentele aferente evaluării situației copilului; programul personalizat 

de intervenție al beneficiarului; fișa de servicii, aferentă programului personalizat de intervenție al 

beneficiarului; planurile/programele individualizate elaborate pe domenii de intervenție precum: 

educație, integrare, etc.; fișele de monitorizare ale aplicării programului personalizat de intervenție 

al beneficiarului; rapoarte trimestriale). 

- În furnizarea serviciilor recuperatorii prioritatea o constituie  intervenția timpurie. 

- Pentru a evita, pe cât posibil, existența unei liste de așteptare supradimensionată, pentru a  

asigura o admitere cat mai echitabilă și în scopul evitării unei eventuale suprasolicitări a 

beneficiarilor, copiii care frecventează servicii recuperatorii similare, în sistem public sau privat, 

precum și cei care urmează, în regim de zi, cursurile învățămantului special (care pune la dispoziția 

acestuia terapii de compensare/recuperare), nu se vor număra printre destinatarii terapiilor din 

C.Z.C.D.   

 

       5.2. Documente utilizate: 

5.2.1. Lista și proveniența documentelor: 

 Documente interne respectiv formulare utilizate de D.G.A.S.P.C., conform prevederilor 

legislației în vigoare:  - cerere 

    - contract de furnizare servicii 
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                                          - plan de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități respectiv plan 

individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de protecţie specială 

 Documente externe:  

a) acte de identitate: - copie certificat de naștere copil 

           - copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul)   

            -  copie buletin/carte de identitate ambii părinți (unde este cazul) 

           - copie certificat deces părinte (unde este cazul) 

           - copie sentință civilă de divorț (unde este cazul) 

           - copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul)  

b) acte medicale: - originalele certificatelor medicale, tip A5, eliberate de  către medicul 

specialist din cadrul unităților medicale desemnate de către direcția de sănătate publică   

        - copie documente medicale adiționale (ieșiri din spital, carnet de 

consultații, scrisori medicale, etc.) 

                                          - fișă medicală sintetică eliberată de către medicul de familie 

c) acte de evaluare psihosocială a copilului: 

        - anchetă socială întocmită de către primăria de domiciliu a copilului 

cuprinzând anexa cu factorii de mediu (Anexa 6 – Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) 

        - raport de evaluare inițială întocmit de către primăria de domiciliu 

(pentru cazurile noi) 

                            - adeverințe de venit pentru ambii părinți 

        - adeverință de preșcolar/elev eliberată de unitatea preșcolară/școlară 

        - fișă psihopedagogică întocmită de către cadrele didactice de la 

grupă/clasă 

    - copie certificat de orientare școlară (unde este cazul) 

        - copie certificat de încadrare în grad de handicap în vigoare (unde este 

cazul)  
        - fișă psihologică eliberată de către psihologul atestat în psihologie clinică  

        - referat/caracterizare de la recuperare (unde este cazul) 
 

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor: 

 Documentele enumerate anterior constituie dosarul personal al copilului. Acestea cuprind 

date și informații privind situația copilului cu dizabilități, care permit evaluarea complexă, 

comprehensivă și multidimensională a copilului, familiei acestuia și a mediului în care trăiește.  

Dosarul copilului cu toată documentația enumerată anterior se înaintează SECCD care 

intocmeste dispozitia de acces la serviciile de recuperare. 

 Procesul de evaluare complexă se realizează pe patru paliere: medical, psihologic, 

educațional și social, iar din coroborarea tuturor informațiilor obținute se sintetizează planul de 

abilitare-reabilitare respectiv planul individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de 

protecţie specială. 

 

5.3. Resurse necesare: 

5.3.1. Resurse materiale: cabinete de specialitate/spații special amenajate și dotate, birouri, scaune, 

rechizite, calculatoare, imprimante, coli de scris, coli de xerox A4, registre, copiator, telefon 

5.3.2. Resurse umane: șef complex, coordonator personal de specialitate, logopezi, kinetoterapeuți, 

maseuri, șef serviciu, consilieri, inspectori, psihologi, psihopedagogi, medici, asistenți sociali  

5.3.3. Resurse financiare: bugetul D.G.DA.S.P.C. aprobat de Consiliul Judetean Prahova 
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5.4. Modul de lucru: 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității 

Pentru  copilului cu dizabilități se parcurg următoarele etape: 

  - identificarea și preluarea copiilor cu dizabilități care au nevoie de servicii de recuperare 

 - planificarea și coordonarea serviciilor/intervențiilor (planul de abilitare-reabilitare)  

      -  accesarea activităților specifice de abilitare/reabilitare (dispoziția de acces la serviciile de  

recuperare).  

Orice profesionist care interacționează cu un copil cu dizabilități, de exemplu cadrul 

didactic, consilierul școlar, profesorul itinerant și de sprijin, psihologul, medicul de familie, 

asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul școlar, preotul, membrii structurilor 

comunitare consultative și alții, are obligația de a informa familia și de a semnala situația acestuia 

(SPAS), dacă copilul nu este deja încadrat în grad de handicap, astfel încât acesta să beneficieze de 

diagnostic precoce și intervenție timpurie.  

SPAS înregistrează sesizarea și declanșează procedura de evaluare inițială. 

Căile de identificare, de către SPAS, a copiilor cu dizabilități sunt aceleași cu cele utilizate 

pentru copiii aflați în situație de risc: solicitări directe, referiri scrise, sesizări și autosesizări. 

Solicitările directe, referirile scrise, sesizările și autosesizările pot viza două aspecte: 

încadrarea în grad de handicap și/sau acordarea de servicii de abilitare-reabilitare, conform 

unui plan. 

După înregistrare, solicitările directe, referirile scrise, sesizările și autosesizările sunt 

repartizate de șeful SPAS, spre soluționare, responsabililor de caz prevenire.  

Evaluarea inițială se realizează de către SPAS în contextul familial al copilului, respectiv 

printr-o vizită la domiciliul acestuia. Ea se aplică numai copiilor care nu au certificate de încadrare 

în grad de handicap. 

Pentru copiii care au certificate de încadrare în grad de handicap nu se mai aplică evaluarea 

inițială, ci se trece direct la etapa de reevaluare complexă. 

Scopul principal al evaluării inițiale este de a stabili dacă este vorba despre un copil cu 

suspiciune de dizabilitate.  

Evaluarea inițială urmărește și identificarea situațiilor de urgență. În aceste situații, SPAS 

sesizează telefonic imediat DGASPC, iar procedurile privind încadrarea în grad de handicap și/sau 

acordarea de servicii de abilitare-reabilitare se amână până la rezolvarea situației de urgență. 

Pe parcursul evaluării inițiale, SPAS are obligația de a informa părinții/reprezentantul legal 

cu privire la importanța abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia și posibilitatea de 

a beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor. 

Evaluarea complexă vizează evaluarea multidisciplinară a copilului sub aspect social, 

medical, psihologic și educațional, documentarea și utilizarea evaluărilor în scopul încadrării în 

grad de handicap și a planificării serviciilor și intervențiilor pentru abilitare și reabilitare.   

Analiza datelor rezultate din evaluarea multidisciplinară și aplicarea criteriilor 

biopsihosociale în vederea încadrării în grad de handicap se realizează de către SECCD pentru 

copiii ai căror părinți optează pentru încadrarea în grad de handicap sau accesul la servicii de 

abilitare și reabilitare. Planificarea serviciilor și a intervențiilor pentru abilitarea și reabilitarea 

acestor copii se realizează de către managerii de caz, cu sprijinul SECCD. 

La solicitarea părinților/reprezentantului legal, planificarea beneficiilor, serviciilor și 

intervențiilor pentru abilitare și reabilitare pentru copiii ai căror părinți nu doresc încadrare în grad 

de handicap, ci doar acces la servicii, se face de către managerii de caz.  
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Pentru copiii din familie, numirea managerului de caz se face, de către directorul executiv 

adjunct, în baza referatului întocmit de șeful SECCD, în cel mai scurt timp după înregistrarea 

cererii-tip însoţite de documentele necesare. 

Pentru copiii aflați în sistemul de protecție specială, numirea managerului de caz se face, de 

către directorul executiv adjunct, în baza referatului întocmit de șeful compartimentului / biroului / 

serviciului care îi are în evidență.     

Managerii de caz din structura DGASPC pentru copiii cu dizabilități din familie se numesc 

din cadrul SECCD, în timp ce pentru copiii din sistemul de protecție specială sunt desemnați 

manageri de caz dintre profesioniștii din cadrul altor compartimente, birouri sau servicii.   

După efectuarea evaluărilor sociale, medicale, psihologice și obținerea tuturor documentelor 

necesare încadrării în grad de handicap și/sau planificării serviciilor și a intervențiilor pentru 

abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal se adresează, prin cerere scrisă, complexului de 

servicii comunitare: "Sf. Andrei" Ploiești, "Sf. Filofteia" Câmpina, "Sf. Maria" Vălenii de Munte. 

Urmare cererii, însoțită de totalitatea documentelor cuprinse în lista de la punctul 5.2.1, 

echipa de specialiști ai complexului evaluează copilul, completând recomandarea de includere în 

programul recuperator, stabilind astfel terapiile și numărul necesar de ședințe/săptămână pentru 

fiecare terapie. 

În cazul în care cerințele recuperatorii sunt diverse, iar locurile disponibile sunt insuficiente, 

profesioniștii complexului vor constata totalitatea acestora, vor recomanda parcurgerea celor libere 

și, printr-un proces verbal, vor indica conținutul listei de așteptare pe cabinete  și numărul de ședințe 

săptămânale.    

Odată îndeplinite cerințele de mai sus, se va elibera dispoziția de acces la centrul de zi 

pentru copii cu dizabilități din cadrul complexului de servicii comunitare ("Sf. Andrei" Ploiești, "Sf. 

Filofteia" Câmpina, "Sf. Maria" Vălenii de Munte). Aceasta va fi însoțită de planul de abilitare-

reabilitare respectiv planul individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de protecţie 

specială elaborat de managerul de caz împreună cu SECCD. 

Ulterior admiterii copilului la programul recuperator șeful complexului și 

părinții/reprezentantul legal vor semna contractul de furnizare servicii. 

Prin urmare, serviciile recuperatorii vor fi acordate în baza: dispoziției de acces, planului de 

abilitare-reabilitare sau planului individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de protecţie 

specială, contractului de furnizare servicii încheiat între părinți/reprezentantul legal și șeful 

C.Z.C.D. respectiv contractului cu familia încheiat între părinți și instituția care asigură 

profesionistul responsabil cu monitorizarea planului, excepție făcând copiii din protecție specială. 

Pe toată perioada acordării serviciilor recuperatorii se va asigura monitorizarea evoluției 

copilului astfel: 

- trimestrial, pentru copiii din protecție specială 

- semestrial, pentru copiii din familie 

- ocazional, ori de câte ori se impune/este nevoie 

Profesionistul responsabil cu monitorizarea este: 

- managerul de caz, pentru copiii din protecție specială 

- responsabilul de caz prevenire (SPAS), pentru copiii din familie 

Evaluarea periodică a obiectivelor va fi comunicată, în scris, de către complexul de servicii 

comunitare către profesioniștii/instituțiile cu atribuții de monitorizare, în scopul întocmirii, de către 

aceștia/acestea, a raportului de monitorizare (trimestrial, semestrial, ocazional).   

În procesul de evaluare/reevaluare periodică pentru încadrarea în grad de handicap,  
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specialiștii implicați în acordarea serviciilor de recuperare/reabilitare elaborează un raport de stadiu 

cu privire la evoluția copilului și rezultatele aplicării planului individualizat de 

recuperare/reabilitare. Respectivul raport va fi avizat de către șeful complexului și înmânat 

părintelui/reprezentantului legal în scopul de a-l prezenta SECCD. 

 

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

Acest proces se realizează astfel:  

- Informarea beneficiarilor și instruirea personalului 

- Întocmirea dosarului personal al beneficiarului 

- Întocmirea dispoziției de acces la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. din  

C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. “Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina, 

în baza documentației specific 

      -     Acordarea serviciilor de specialitate în baza contractului de furnizare servicii  

- Evidența evoluției procesului recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele  

multidisciplinare din C.Z.C.D. 

- Întâlniri de lucru cu familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. 

 

Principiile de lucru pentru întocmirea planului de abilitare-reabilitare de către profesioniștii 

SECCD sunt: 

- recunosc și înțeleg calitățile unice ale fiecărui copil și folosesc diferențiat metode de asistare  

a copilului și familiei sale în demersurile de rezolvare a problemelor, în funcție de nevoile acestora 

- iau în considerare diferențele personale și caracteristicile culturale 

- au o atitudine nonacuzatoare față de copil/familie 

- recunosc dreptul beneficiarilor de a lua liberi deciziile și de a fi conștienți de consecințele  

acestor acțiuni, în măsura în care acestea sunt decizii pozitive și constructive, iar beneficiarii 

acționează cu moralitate, respectând legile  

- păstrează confidențialitatea informațiilor 

 

5.4.3.Valorificarea rezultatului activității:  

Membrii echipei pluridisciplinarea a SECCD: 

- implică părinții în rezolvarea problemelor 

- se implică în soluționarea problemelor apărute în integrarea socio-școlară a copiilor cu 

dizabilități, în limita competențelor și numai la solicitarea expesă a părinților/reprezentanților legali 

- comunică direct cu beneficiarii (la solicitarea acestora) și cu profesioniștii care oferă 

serviciile specializate pentru identificarea problemelor, stabilirea ajustărilor și rezolvarea 

conflictelor 

Membrii echipei pluridisciplinarea a C.Z.C.D.: 

- informează beneficiarii și familiile acestora cu privire la condițiile de admitere, oferta de  

servicii, drepturi și obligații 

- copiii și părinții/reprezentantul legal cunosc și acceptă condițiile de admitere în centru  

- ulterior admiterii copilului acordă servicii de calitate în scopul atingerii obiectivelor  

recuperatorii propuse    
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6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Managerul de caz:  

1. Înregistrează cererea părinților copilului sau a reprezentantului legal 

2. Solicită informații relevante: medicale, psihologice, educaționale, sociale 

3. Analizează datele rezultate din evaluarea multidisciplinară din cadrul complexului de servicii 

comunitare  

4. Verifică documentaţia necesară pentru emiterea dispoziţiei de acces 

5. Împreună cu SECCD elaborează proiectul Planului de abilitare-reabilitare și/sau Planul 

individualizat de protecție (pentru copiii aflați în protecție specială) 

6. Se asigură că beneficiile, serviciile și intervențiile recomandate răspund nevoilor reale și 

priorităților copilului și familiei 

7. Se asigură că familia și copilul au acces efectiv la serviciile și intervențiile recomandate 

8. Identifică persoanele responsabile în furnizarea serviciilor și intervențiilor, trecând în planul de  

abilitare-reabilitare numele complet (în cazul în care nu se identifică persoana responsabilă, se trece 

reprezentantul legal al furnizorului de servicii, urmând ca persoana responsabilă să fie comunicată 

ulterior, la prima reevaluare periodică a planului) 

9.Realizează demersurile necesare pentru corelarea și integrarea planului de abilitare-reabilitare cu 

alte planuri (cu PIP). Pentru copiii care au deja PIP, managerul de caz revizuiește PIP prin 

introducerea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor necesare abilitării și reabilitării copiilor 

10. Ține evidența evoluției procesului recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele 

multidisciplinare din centre 

Responsabilul coordonator metodologic al activității Centrului de zi pentru copii cu  

dizabilităţi din cadrul C.S.C. "Sf. Andrei" Ploiești, C.S.C. "Sf. Filofteia" Câmpina, C.S.C. 

“Sf. Maria” Vălenii de Munte: 

1. Întocmește dispoziția de acces la serviciile de recuperare, în baza documentației specifice și  

a planului de abilitare-reabilitare aferent respectiv planului individualizat de protecţie pentru copiii 

din sistemul de protecţie specială 

2. Înregistrează dispoziția de acces în registrul specific 

3. Stabilește și/sau participă la întâlniri de lucru cu familia copilului și echipele  

multidisciplinare din centre 

 Personalul de specialitate (psihologi, logopezi, kinetoterapeuți, maseuri, etc.): 

1. Semnează declarațiile pe proprie răspundere privind păstrarea confidențialității datelor și  

informațiilor referitoare la beneficiarii centrului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu 

2. Informează/instruiește și consiliază beneficiarul în funcție de vârstă, gradul de maturitate și  

tipul de dizabilitate și/sau părintele/reprezentantul legal cu privire la încadrarea în grad de handicap 

și necesitatea parcurgerii terapiilor curative și recuperatorii (consemnând în registrul privind 

informarea/instruirea și consilierea beneficiarului) 

3. Completează fișele de evaluare/reevaluare și/sau documentele aferente evaluării situației  

copilului, conform sferei sale de activitate 

4. Întocmește programul personalizat de intervenție al beneficiarului 

5. Completează fișele de servicii aferente programului personalizat de intervenție al  

beneficiarului 

6. Consemnează în fișele de monitorizare ale aplicării programului personalizat de intervenție  

al beneficiarului măsura realizării obiectivelor și evoluția copilului 
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7. Ține evidența zilnică a beneficiarilor, a activităților desfășurate pe intervale orare și  

monitorizează progresele înregistrate 

8. Deține un registru de evidență zilnică a programelor de recuperare/reabilitare în care se  

consemnează numele copilului, nr. fișei de servicii și semnătura acestuia în funcție de vârstă, gradul 

de maturitate și tipul de dizabilitate și/sau a părintelui/reprezentantului legal  

9. Elaborează rapoartele trimestriale sau semestriale 

10. Solicită șefului complexului, în scris, echipamentele și tehnologiile necesare realizării  

planurilor individualizate de recuperare/reabilitare  

11. Elaborează raportul de stadiu cu privire la evoluția copilului și rezultatele aplicării planului  

individualizat de recuperare/reabilitare necesar procesului de evaluare/reevaluare periodică pentru 

încadrarea în grad de handicap,  

 Șeful de serviciu (SECCD): 

1. Coordonează demersurile echipei SECCD cu cele ale managerilor de caz din afara SECCD 

2. Semnează dispoziția de acces pentru fiecare copil în parte, alături de responsabilul  

coordonator metodologic 

3. Solicită, în scris, directorului executiv adjunct numirea managerului de caz din cadrul  

SECCD pentru fiecare copil cu dizabilități din familie 

4. Coordonează, organizează, supervizează, evaluează şi răspunde de activitatea managerului  

de caz din SECCD și a responsabilului coordonator metodologic 

 Șeful complexului: 

1. Informează beneficiarii și instruiește personalul (consemnând în registrele speciale cu  

această destinație) 

2. Semnează contractul de furnizare servicii 

3. Organizează procesul de înregistrare zilnică a prezenței nominale a beneficiarilor în centru  

4. Se asigură de existența conformă și completă a dosarului personal al beneficiarului respectiv  

dosarului de servicii 

5. Se asigură că serviciile de specialitate se desfășoară în condiții optime și se consultă cu  

personalul de specialitate cu privire la repartiția numerică a copiilor/specialist 

6. Avizează raportul de stadiu cu privire la evoluția copilului și rezultatele aplicării planului  

individualizat de recuperare/reabilitare cu ocazia evaluărilor/reevaluărilor periodice pentru 

încadrarea în grad de handicap   

7. Asigură condiții corespunzătoare pentru păstrarea intactă a documentelor și arhivarea  

dosarelor (de servicii și personale ale beneficiarilor) pe perioada prevăzută în nomenclatorul 

arhivistic al furnizorului 

8. Asigură amenajarea unui spațiu corespunzător pentru păstrarea, pe perioada prevăzută de  

lege, a dosarelor personale ale beneficiarilor 

9. Asigură păstrarea dosarelor personale și de servicii ale beneficiarilor în fișete / dulapuri /  

birouri închise, accesibile numai personalului de conducere și de specialitate  

10. Asigură evidența beneficiarilor constituind, administrând și actualizând permanent baza de  

date proprie  

11. Asigură evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate 

12. Pune la dispoziția beneficiarului/părintelui/reprezentantului legal, care a solicitat în scris, o  

copie a dosarului personal după încetarea raporturilor contractuale  

13. Asigură condițiile pentru consultarea de către părinte/reprezentantul legal și/sau copil, în  

funcție de vârstă, gradul de maturitate și tipul de dizabilitate, a dosarului personal propriu  

14. Întocmește lista specială cu personalul centrului care are acces la dosarele personale ale  
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beneficiarilor în scopul păstrării confidențialității datelor  

 

 Directorul executiv adjunct: 

1. Aprobă accesul la serviciile din cadrul centrelor, semnând dispozițiile 

2. Numește managerul de caz prin dispoziție 

Directorul executiv:  

1. Definește, prin Regulamentul de organizare și funcționare, misiunea C.Z.C.D. în funcție de  

scopul și atribuțiile acestuia 

2. Aprobă, prin decizie/dispoziție, procedura de admitere a copiilor cu dizabilități în C.Z.C.D. 

3. Aprobă, în scris, cu acceptul copilului care are discernământ, cu excepția cazurilor prevăzute  

expres de lege, accesul oricărei alte persoane (fizică sau juridică) la dosarul personal al 

beneficiarului 

4. Aprobă accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date constituită, administrată și  

actualizată permanent de C.Z.C.D. 

5. Dispune ca dosarele de personal ale angajaților să fie completate cu declarațiile pe proprie  

răspundere ale personalului C.Z.C.D. privind păstrarea confidențialității datelor referitoare la 

beneficiarii centrului 
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7.Formular de evidență a modificărilor 

 
Nr. 

crt. 

Ediția Data ediției Revizia Data 

reviziei 

Nr. pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 I 26.10.2015      

 II 15.05.2017      

 III 31.07.2018      

 IV  1 08.04.2019 41 Conform Ordinului 

nr. 27/2019 

 

 



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor cu dizabilități în 

Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. – 3 - 02 

Ediția IV 

 

Revizia 1 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 17 din 41 

 

8. Formular de analiză a procedurii 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  S.M.C. 
Ionica 

COSTACHE 
     

2.  S.A.M.P. 
Alina 

COMNOIU 
     

3.  
C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
     

4.  
C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
     

5.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
     

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
     

7.  
C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
     

8.  

Centrul de 

plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Gabriela 

MARIN 
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9. Lista de difuzare a procedurii operaționale 

 

 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

 difuzarii 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura  

Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii 
1  2 3 4 5 6 7 8 

1 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 

S.E.C.C.D. Radu 

Crenguța-

Mălina 

     

2 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. Dan Iuliana      

3 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Paparuș 

Mihaela 

Corina 

     

4 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Rădulescu 

Oana Cristina 
     

5 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Toma Daciana 

Camelia 
     

6 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Mihalcea 

Claudia Ioana      

7 
Informare, 

Aplicare S.E.C.C.D. 
Ghitan 

Tamara 
     

8 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. Lungu Laura      

9 
Informare, 

Aplicare S.E.C.C.D. 
Ioniță Ana-

Maria 
     

10 
Informare, 

Aplicare S.M.C. 
Ionica 

COSTACHE 
     

11 
Informare, 

Aplicare S.A.M.P. 
Alina 

COMNOIU 
     

12 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență, 

Arhivare 

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
     

13 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență, 

Arhivare 

C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
     

14 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență, 

Arhivare 

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
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10. Diagrama de proces 

 

 

 

 

 

C.Z.C.D. 

- evaluează 

-stabilește 

terapiile și nr. de 

ședințe/săptă-

mână 

C.Z.C.D. 

semnează 

contractul de 

furnizare servicii 

CZCD păstrează 

și arhivează 

dosarele (sunt 

puse la dispoziția  

beneficiarilor, la 

cererea acestora) 

S.E.C.C.D. 

- înregistrează 

cererea 

- elaborează 

P.A.R și 

dispoziția  

 

Directorul 

executiv adjunct  

aprobă accesul la 

servicii semnând 

dispoziția 

S.E.C.C.D. 

- ține evidența 

evoluției 

- participă la 

întâlniri de lucru 

Solicitare directă 

a copilului și 

părintelui sau 

reprezentantului 

legal 
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1  

 

Model certificat de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap 

 

Consiliul Judeţean . . . . . . . . . ./Consiliul Local al Sectorului . . . . . . . . . . Bucureşti 

Comisia pentru protecţia copilului 

Nr. înregistrare . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . . 

Copilul (nume şi prenume) . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui (nume şi prenume tată) . . . . . . . . . . şi al/a lui 

(nume şi prenume mamă) . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., 

judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . 

. . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., act de identitate . 

. . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., se încadrează în gradul de 

handicap (se bifează): grav cu asistent personal/grav/accentuat/mediu/uşor 

cod grad handicap* (se bifează): 11/12/13/14/2/3/4/5 

* Coduri cuprinse în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.106/2011 privind 

constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap. 

conform hotărârii CPC nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . prin aprobarea/respingerea raportului de 

evaluare complexă nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., cu recomandările 

prevăzute în (se bifează): planul de abilitare-reabilitare/planul individualizat de protecţie din anexă. 

Prezentul certificat este valabil (se bifează): 6/12/24 luni/până la data de . . . . . . . . . . de la data 

eliberării. 

Prezentul certificat s-a întocmit în două exemplare. 

Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de Legea 

nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător gradului de 

handicap stabilit. Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă 

cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

 

   

 
Preşedinte, . 

. . . . . . . . . 

Membrii, . 

. . . . . . . . . 
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Anexa nr. 2  

 

Model plan de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi/plan de abilitare-reabilitare şi de 

tranziţie a copilului cu dizabilităţi la viaţa de adult/plan de abilitare-reabilitare şi de paliaţie a 

copilului cu dizabilităţi 

 

 

a) Numele şi prenumele copilului . . . . . . . . . . 

b) CNP . . . . . . . . . . 

c) Mama . . . . . . . . . . 

d) Tata . . . . . . . . . . 

e) Reprezentantul legal al copilului . . . . . . . . . . 

f) Domiciliul . . . . . . . . . . 

g) Adresa de rezidenţă . . . . . . . . . . 

h) Data realizării/revizuirii planului . . . . . . . . . . 

i) Dosar nr. înregistrare la DGASPC . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . . 

j) Motivul revizuirii planului . . . . . . . . . . 

k) Managerul de caz . . . . . . . . . . 

l) Instituţia din care provine . . . . . . . . . . 

m) Monitorizarea planului: Responsabilul de caz prevenire . . . . . . . . . ./SPAS . . . . . . . . . . sau 

Persoana delegată . . . . . . . . . ./Compartimentul sau serviciul din care provine . . . . . . . . . . 

Date de contact . . . . . . . . . . 

n) Asistentul personal (dacă este cazul) . . . . . . . . . . 

o) Responsabilităţile principale ale asistentului personal . . . . . . . . . . 

I. Beneficii de asistenţă socială* conform legislaţiei (de la SPAS/AJPIS/altele) şi ajutoare de la 

organizaţii neguvernamentale 

 

 

      

 Tip Cuantum 
Instituţia responsabilă 

(date de contact) 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare 

 a b c d e 

 A. Pentru copil 

      

 B. Pentru familie 
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II. Servicii* 

 

 

       

 Tipul 
Instituţia 

responsabilă 

Obiective 

generale 

Data de 

începere 

Perioada 

de 

acordare 

Persoana 

responsabilă 

(date de 

contact) 

 a b c d e f 

 A. Pentru copil 

 1. Servicii de protecţie a drepturilor copilului 

 
1.1. Servicii de zi (se 

specifică) 
     

 1.2. Altele (se specifică)      

 2. Servicii de sănătate 

 
2.1. Servicii de asistenţă 

medicală primară 
     

 2.1.1. Medic de familie      

 
2.1.2. Asistenţa 

medicală comunitară 
     

 2.1.3. Mediator sanitar      

 
2.2. Servicii medicale 

de specialitate 
     

 

2.2.1. Servicii de 

intervenţie terapeutică 

timpurie 

     

 
2.2.2. Servicii de 

paliaţie 
     

 
2.2.3. Altele (se 

specifică) 
     

 3. Servicii educaţionale 

 

3.1. Educaţie formală - 

forma şi unitatea de 

învăţământ (inclusiv 

educaţie timpurie) 

     

 
3.2. Educaţie 

nonformală 
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3.2.1. Activităţi 

extraşcolare 
     

 
3.2.2. Educaţie pentru 

sănătate 
     

 

3.2.3. Dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă 

independentă 

     

 3.3. Altele (se specifică)      

 4. Servicii de abilitare şi reabilitare 

 
4.1. Unităţi sanitare de 

reabilitare medicală 
     

 

4.2. Centre de 

recuperare/abilitare-

reabilitare (licenţiate) 

     

 

4.3. Servicii de abilitare 

şi reabilitare din 

unităţile/ instituţiile de 

învăţământ 

     

 
4.4. Servicii de 

intervenţie timpurie 
     

 4.5. Altele (se specifică)      

 B. Pentru familie 

 1. Servicii de protecţie a drepturilor copilului 

 

1.1. Centre de consiliere 

pentru părinţi şi copii 

(licenţiate) 

     

 1.2. Altele (se specifică)      

 2. Servicii de sănătate şi conexe 

 
2.1. Consiliere 

psihologică 
     

 2.2. Altele (se specifică)      

 3. Servicii educaţionale 

 3.1. Educaţie parentală      

 
3.2. Educaţie pentru 

sănătate 
     

 3.3. Altele (se specifică)      
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III. Intervenţii* 

 

 

       

 Tipul 
Instituţia 

responsabilă 

Obiective 

generale 

Data de 

începere 

Perioada de 

desfăşurare 

Persoana 

responsabilă 

(date de contact) 

 a b c d e f 

 A. Pentru copil 

 1. Transport (se specifică) 

       

 2. Sprijin pentru educaţia incluzivă (se specifică) 

       

 3. Sprijin pentru tranziţie. . . (se specifică) 

       

 

4. Dezvoltarea abilităţilor apreciate cu calificator 1-4 pe lista criteriilor 

sociale şi psihosociale de către părinţi/tutore/familie substitutivă/educator 

specializat 

       

 5. Altele (se specifică) 

       

 B. Pentru familie 

 
1. 

Transport 
     

 2. Cazare      

 

3. Altele 

(se 

specifică) 

     

 

 

* Planificate pe baza nevoilor identificate şi menţionate în documentele de evaluare şi raportul de 

evaluare complexă. 
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Semnătura managerului de caz sau (în cazul unei alte 

propuneri de grad din partea comisiei faţă de propunerea 

SEC) 

  

 Preşedinte, . . . . . . . . . .  
Membri, . . . . . . 

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

 Semnătura părintelui/reprezentantului legal . . . . . . . . . .   
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Anexa nr. 3 

Consultație bilanț anual nr./data ......................... 

 

Fișă medicală sintetică  

pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale 

 

 

Numele și prenumele copilului .............................................................................................  

Data nașterii ......................................................................................................................... 

 

Diagnosticul complet (formulat în baza bilanțului anual și  a certificatelor medicale actuale) 

     Stadiul actual al bolii cronice (se bifează) 

1. .......................................................  □ debut □ evolutiv □ stabilizat □ terminal 

2. ....................................................... □ debut □ evolutiv □ stabilizat □ terminal 

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

 

Anamneza* (redată sintetic):.................................................................................................... 

 

Examen clinic (redat sintetic): ................................................................................................ 

 

Concluzii și recomandări: 

1. Tratament recomandat de medicul de familie (pentru afecțiunile intercurente obiectivate de 

bilanțul anual)........................................................................................................................... 

2. Tratamente recomandate de medicul/medicii de specialitate și urmate de copil 

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

3. Rezultatul tratamentelor recomandate (complianța la tratament, gradul de satisfacție al copilului 

și al familiei, motive expuse de familie când nu s-a urmat tratamentul recomandat 

ș.a.).............................................................................................................................................. 

4. Copilul  

□ este monitorizat pentru boală cronică (fără certificat de încadrare în grad de handicap) 

□ este monitorizat pentru dizabilitate (certificat de încadrare în grad de handicap) 

5. Copilul este deplasabil/nu este deplasabil/necesită transport specializat** 

 

Documente atașate (dacă e cazul): rezultate analize și investigații paraclinice recomandate de 

medicul de familie cu ocazia bilanțului anual 

 

 

 

Semnătura și parafa medicului de familie  

 

 

* Antecedentele patologice și cele heredocolaterale se completează prima dată și ulterior dacă se 

adaugă altele.  

**Pentru evaluarea medicală de către medicul de specialitate  
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Anexa nr. 4  

Unitatea sanitară/ Cabinet individual................... 

Nr. înregistrare................................./ Data ............................... 

 

 
Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a 

planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 

speciale* 

 

 

Numele și prenumele copilului ............................................................................................ 

Data nașterii ............... 

 

 

I. Diagnostic medical............................................................................................................................,  

conform documentului medical................... ............................................................ 

 

II. Psihodiagnostic: 

 

Secțiunea 1. Evaluarea personalității copilului (pentru fiecare arie evaluată se vor menționa obligatoriu 

metodele de evaluare utilizate, de ex. observația clinică, interviul, chestionarul, testele, scalele și scorurile 

obținute):  

 

a) Procesele psihice: 

Aria senzorială (de ex. Bateria de Evaluare NeuroPsihologică pentru copii 3-12 ani – NEPSY, Scala de 

Inteligență Wechsler pentru Copii – ediția a patra – WISC-IV) 

 Dezvoltarea senzorială:  

- Integritatea sau afectarea senzorială(descriere)..................................; 

- Prezența deficiențelor remarcate(verificate sau 

declarate)........................................................................................................ 

 Percepția............................................ 

 Dezvoltarea psiho-motricității - descriere în funcție de vârstă și afectare: 

- Motricitatea fină: descrierea posibilității de realizare a gesturilor fine și precise cu privire 

la:  

o Apucarea, culesul, eliberarea, aruncatul, ajungerea la un 

obiect................................................................................................... 

o Manipularea unilaterală sau bilaterală.............................. 

o Lateralitatea dominantă........................... 

- Motricitatea grosieră:descriere cu privire la: 

o Ortostatism, deficiențe de statică și mers, probleme de echilibru..... 

o Deficiențe de coordonare.............................. 

o Deplasarea (se realizează cu sau fără sprijin/ajutor, pe ce distanțe se realizează 

prin forțe proprii)............................. 

o Deplasarea cu mijloacele de transport publice se realizează cu însoțitor sau 

autonom............................ 

 Reprezentarea......................................................................................................... 
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Aria logică (de ex. NEPSY) 

 Gândirea (inclusiv nivelul operațional) – se apreciază conținutul operațional raportat la vârsta 

cronologică: 

- stadiul operațional................................ 

- potențialul actual al copilului - ce știe să facă , ce poate să facă:  

o recunoaște /denumește obiecte.............. 

o grupează obiectele/ după ce criterii............ 

o cunoaște schema facială/ corporală........... 

o indică/denumește/deosebește culorile............. 

o știe să numere singur sau cere ajutor............. 

o recunoaște simboluri (cifre, imagini, caractere, litere, cuvinte).......... 

o capacitatea de a lua decizii singur....... 

o capacitatea de a emite ipoteze........... 

o capacitatea de a face față responsabilităților.......... 

o capacitatea de a face față situațiilor de criză și/sau stresului.......... 

o capacitatea de a-și organiza timpul propriu în desfășurarea programului zilnic/ 

obișnuit........... 

o capacitatea de a finaliza o sarcină simplă, singur sau cu ajutor...... 

o capacitatea de a finaliza o sarcină complexă, singur sau cu ajutor...... 

o orientarea temporo-spațială.............. 

 

 Memoria: 

- tipul memoriei................................................................................................ 

- capacitatea mnezică................................................................................. 

 Atenția:  

 - stabilitate.................................................... 

 - concentrarea............................................... 

  

 Motivația: 

- Tip 

- Modalitate specifică de 

manifestare....................................................................................................... 

 Imaginația:  

- dezvoltarea în raport cu vârsta cronologică 

- conținut, utilitate și utilizare..................................... 

Aria voinței: 

- modalitate de manifestare și context 

- forma negativă de manifestare................................................................................ 

b) Activitățile psihice: 

Limbajul și comunicarea – deficiențe/ tulburări ale limbajului și comunicării care afectează stabilirea 

relațiilor cu mediul: 

- modul în care comunică sau se exprimă copilul în relațiile interumane/cu 

mediul....................................... 

- vocabularul: activ, pasiv, dezvoltare................................. 

- însușirea vorbirii/întârzierea limbajului (fonetic, lexical, semantic, gramatical) 

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

- dificultăți de pronunție............................. 
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- tulburări instrumentale (scis/citit/calcul mental simplu/complex, rezolvarea de probleme 

simple/complexe)........................................... 

- utilizează în comunicare limbajul semnelor (după caz)............................ 

- utilizează în comunicare limbajul Braille (după caz).................................. 

- înțelege un mesaj simplu și/sau complex, rostit și/sau scris......................... 

- comunică cu/prin receptarea de 

imagini/desene/fotografii..................................................... 

Jocul (observație clinică)............................................................................................... 

Învățarea (de ex. NEPSY) ................................................................................... 

Munca (de ex. observația clinică, WISC-IV).......................................................... 

Creativitatea.................................................................................................................. 

 

Concluzii: 

Nivelul de dezvoltare intelectuală (testul/ proba psihologică folosită)................................... 

 Vârsta de dezvoltare................................................................................................ 

 Coeficientul de dezvoltare....................................................................................... 

Nivelul dezvoltării psiho-motricității ....................................................................................... 

 

c) Însușirile psihice: 

Trăsături de temperament (de ex. observația clinică).............................................. 

Deprinderi/ aptitudini, interese, aspirații (de ex. observația clinică): - evidențierea potențialului 

individual........................................................................................ 

Atitudini/comportament: 

- manifestări, preocupări........................... 

- probleme de comportament, reactivitatea copilului................................ 

- prezența/absența stereotipiilor comportamentale, gestuale și/sau verbale...... 

- prezența comportamentului hiperkinetic............................ 

- alte tulburări de 

comportament.................................................................................................... 

Caracter........................................................................................................................... 

 

d) Aria afectivității  

- controlul emoțiilor (stabilitate/instabilitate, maturitate/imaturitate),  

- tip de atașament (dependență/autonomie) 

- capacitatea de adptare emoțională la context de viață (conform vârstei) 

- patologia afectivității: crize, anxietate, depresie, blocaj, agitație psiho-motorie etc) 

-  sentimente, pasiuni................................................................ 

Secțiunea 2. Comportamentul social adaptativ: 

a) A. Relațiile intrafamiliale (coroborat cu fișa de evaluare socială)- Existența părinților, implicarea 

acestora și relaționarea cu aceștia..................................................................... 

b) Existența fraților, implicarea acestora și relaționarea cu 

aceștia.......................................................................... 

c) Persoana de referință pentru copil…….......................................................................... 

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

d) Raportarea acestora (a-d) la copil ……............................................................................ 
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e) Comportamentul copilului în familie față de membrii familiei (relația cu părinții, frații, alte persoane 

relevante)................................................................................................. 

f) Atitudinea copilului față de sine.................................................................................................... 

g) Agresivitate/ autoagresivitate......................................................................................... 

h) Capacitatea copilului de adaptare la mediu și persoane ................................................. 

i) Proiectul de viitor al copilului 

 Gradul de autonomie (deprinderi de autoservire, igienă personală, îmbrăcare/dezbrăcare, gradul 

de dependență și/sau independență față de o altă persoană, control sfincterian 

etc.)…......................................................................................... 

 Gradul de maturitate….......................................................................................... 

 Influența părinților asupra dezvoltării copilului…................................................ 

j) Capacitatea de a face efort și rezistența la efort............................................................ 

 

Secțiunea 3. Integrarea socială: 

a) Relația cu școala (din discuțiile cu copilul, părinții și, după caz, evaluarea pedagogică de la cadrul 

didactic).................................................................................................... 

b) Existența unor relații de prietenie.................................................................................. 

c) Implicarea copilului în activități extracurriculare (de ex. activități sportive, de 

creație).......................................................................................................................... 

d) Apartenența la alte grupuri sociale (de ex. culte religioase) ..................................... 

 

Concluzie: Nivelul maturizării psihosociale ….......................................................................... 

 

Secțiunea 4. Alte observații clinice relevante: ............................................................................ 

 

Secțiunea 5. Profilul psihologic................................................................................................... 

 

Secțiunea 6. Recomandări pentru planul de abilitare-reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului 

specific în cazul serviciilor): 

a) Grup de suport/ socializare pentru copil........................................................................... 

b) Servicii de logopedie pentru copil/ alte servicii de 

specialitate.................................................................................... 

c) Terapii ocupaționale pentru copil..................................................................................... 

d) Tipul de psihoterapie necesară abilitării-reabilitării copilului......................................... 

e) Reevaluarea psihologică și data reevaluării...................................................................... 

f) Evaluare psihiatrică........................................................................................................... 

g) Suspiciune abuz................................................................................................................ 

h) Consiliere psihologică/ Grup de suport pentru părinți.................................................... 

i) Tipul de terapie pentru părinți........................................................................................ 

j) Alte recomandări ................................................................................................ 

 

Data evaluării       Semnătura și parafa psihologului clinician 

 

 

*Recomandări de completare în paranteze 
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Anexa nr. 5  

 

 

Antet unitatea de învățământ 

Nr. înregistrare: _____/_______ 

 

Aprobat 

Directorul unității de învățământ  

 

Fișă psihopedagogică  

pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale 

 

 

I. Date personale: 

Numele și prenumele:  

Data nașterii:  

Domiciliul:   

Unitatea de învățămînt:   

Grupa/Clasa:  

 

II. Date familiale: 

a. Date despre părinți/reprezentant legal:  

Tatăl    -     numele și prenumele: ........................................................ 

- ocupația: ............................ locul de muncă: ................................... 

Mama  -     numele și prenumele: ......................................................... 

- ocupația: .............................. locul de muncă:..................................... 

Reprezentant legal  -     numele și prenumele: .......................................... 

- ocupația: ............................ locul de muncă: ................................... 

b. Structura și componența familiei: 

Tipul familiei:

 monoparentală prin: statut inițial, deces,  divorț,  separație

 legal constituită 

 alte situații .......................................................................... 

Frați/surori (număr frați/surori, vârstă, statut/ocupație): 

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

c. Alte situații relevante pentru evoluția copilului:  

  părinți plecați în străinătate: ................................................... 

    crescut de rude de gradul II, III: ........................................... 

    în protecție specială: ...............................................................

 alte situații: ............................................................................ 

d. Atmosfera și climatul familial:

 raporturi armonioase, de înțelegere între părinți/între părinți și copii 

   raporturi punctate de conflicte mici și trecătoare 

   dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente 

   familie destrămată sau pe cale de destrămare 
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   alte situații: ..................................................................... 

Atitudinea părinților/reprezentantului legal față de școală și față de problemele de educație ale 

copilului:  

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

 

III. Starea de sănătate: 

a. Starea generală de sănătate........................................................................................................ 

b. Mențiuni medicale importante pentru procesul de învățământ:................................................ 

 

 

IV. Evaluare psihopedagogică: 

a. Dezvoltare psihomotorie (coordonare motorie, schema corporală, lateralitate, structuri perceptiv-

motrice, orientare spațio-temporală/Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naștere la 7 ani):  

 Alte particularități (deficiențe și conduite specifice): ..................................................... 

b. Procesele cognitive și stilul de muncă: 

 Gândirea: 

 Înțelege noțiuni:            simple               complexe 

 Definește noțiuni:          simple               complexe 

 Operează cu noțiuni:     simple               complexe 

 Înțelege relațiile cauză-efect:      da          nu 

Alte particularități ale gândirii:…………………………………………………… 

 

Memoria: 
Formele memoriei: 

  de scurtă durată                       de lungă durată 

  vizuală  auditivă                                           mixtă  

Alte particularități ale memoriei:…………………………………………………… 

 

Limbaj și comunicare: 

 Vocabular: 

   redus     mediu dezvoltat     bogat 

 Exprimare orală: 

     nu comunică oral       greoaie       incorectă gramatical   clară, corectă 

 Tulburări de limbaj: ..................................................................................................... 

Alte particularități ale limbajului:………………………………………………… 

 

Atenția: 
  tulburări de atenție    nu prezintă tulburări de atenție 

Alte particularități (concentrare, stabilitate, volum, etc.):…………………………… 

 

Motivația de învățare:

 extrinsecă       intrinsecă 

Alte particularități:………………………………………………………………… 
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Receptivitatea, participarea și implicarea:

  participă activ, cu interes    interes inegal, fluctuant    pasiv

  greu de antrenat   inegal, absent 

Alte particularități:…………………………………………………………………… 

 

c. Relații sociale:

  sociabil, comunicativ   retras, izolat, puțin comunicativ

  turbulent    agresivitate verbală   agresivitate fizică  Alte 

particularități:……………………………………………………………… 

 

d. Nivelul achizițiilor școlare (deprinderi, interese): 

Deprinderi de citit:

 total absente  slabe  bune  foarte bune 

Deprinderi de scris:

 total absente  slabe  bune  foarte bune 

Deprinderi de calcul:

 total absente  slabe  bune  foarte bune 

Abilități sau interese speciale: ………………………………………………… 

Alte particularități: ………………………………………………………… 

 

V. Rezultate școlare și extrașcolare ale elevului 

a. Discipline la care a obținut rezultate deosebite:...................................................................... 

b. Rezultate deosebite obținute în activități extrașcolare:...................................................... 

c. Factori explicativi ai reușitei școlare/dificultăților întâmpinate pe parcursul programului școlar: 

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

 

VI. Traseul educațional: 

Programe educaționale la vârstă antepreșcolară (creșă, grădiniță, centre de zi cu componenta  

educațională): 

Denumirea instituției: ................................................................ 

Perioada: .................................................................................... 

Observații:..................................................................................... 

Programe educaționale la vârstă preșcolară (grădiniță, centre de zi cu componenta  educațională): 

Denumirea instituției: ................................................................ 

Perioada: .................................................................................... 

Observații:..................................................................................... 

Pregătirea școlară (unități de învățământ de masă, unități de învățământ special/special integrat):  

Denumirea instituției: ................................................................ 

Perioada: .................................................................................... 

Observații:..................................................................................... 

Promovat în anul anterior:       DA     NU 

Activități de sprijin anterioare și prezente, inclusiv extrașcolare (terapii în centre/clinici, în grădiniță 

sau școală):  

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

Comportamentul în timpul activităților școlare anterioare și prezente:  

……………………………………………………………………………………….......... 
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Observații și recomandări, inclusiv privind forma de școlarizare:  

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

 

Întocmit,         Data întocmirii 

 

Cadrul didactic  

Numele și prenumele:  

      

Funcția (educator-puericultor/profesor învățământ preșcolar/profesor învățământ 

primar/diriginte/consilier școlar/profesor itinerant și de sprijin) 

 

Semnătura 
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Anexa nr. 6  

 

DGASPC judeţ/sector PRAHOVA 

Nr. înregistrare .................../dată ............................. 

 

Domnule Director, 

 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ............................................................................., domiciliat(ă) în 

localitatea...................... ...................... . ., Sat/ Str............................................ . . . . . . . ....... . nr. . . . 

, bl. . . . , sc. . . ., et. . . , ap. . ., judeţul . . . . . . . . . ., telefonul . . ............. ..... . . .... . . ., legitimat(ă) 

cu . . . . . seria . . .  . nr. . . . . . . ......., în calitate de părinte/ reprezentant legal al copilului 

..........................................................................., născut la data de . . . . . . . . ........ ., CNP . . . . . . 

.............. . ............ ......., solicit prin prezenta evaluarea complexă şi. 

□   încadrarea în grad de handicap a copilului meu  

sau 

□   acces la servicii de abilitare şi reabilitare 

 

Anexez următoarele documente (se bifează): 

□   copie certificat de naștere copil 

□   copie buletin/carte de identitate copil  

□   copie buletin/carte de identitate ambii părinți  

□   copie certificat deces părinte  

□   original adeverință de venit ambii părinți  

□   copie sentință civilă de divorț 

□   copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament  

□   original anchetă socială  

□   original certificat medical, tip A5  

□   original fișa medicală sintetică  

□   copii documente medicale adiționale  

□   original adeverinţă de preșcolar/elev  

□   original fișă psihopedagogică  

□   original caracterizare preșcolară/școlară  

□   copie certificat de incadrare în grad de handicap în vigoare 

□   copie certificat de orientare școlară  

□   original fișă psihologică  

□   original referat/caracterizare de la recuperare  

 

 

  Data,        Semnătura, 

 

 

Domnului director executiv al DGASPC Prahova 
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Anexa nr. 7  
ROMANIA       

CONSILIUL JUDEAN PRAHOVA 
         DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, sos. Vestului, nr. 14 – 16 Tel./Fax. 0244 - 586100, 0244 – 511400, int. 229 

Web: www.copilprahova.ro,   e-mail: copil@copilprahova.ro  

   

Luni – Joi: 7,30 – 16,00                                            Luni – Joi: 08:00 - 14:00      

Program de lucru     Program de lucru  

  Vineri: 7,30 – 13,30                          cu publicul            Vineri: 08:00 – 12:00 

Programări : tel: 0244 – 511400, int. 229 sau  0786530416 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI  

PENTRU ELIBERAREA DISPOZIȚIEI DE ACCES LA CENTRELE DE ZI  

 copie certificat de naștere copil 

 copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul ) 

 copie buletin/carte de identitate ambii părinți  

 copie certificat deces părinte (unde este cazul) 

 original adeverință de venit ambii părinți (adeverință salariat, talon de pensie, șomaj)  

 copie sentință civilă de divorț (unde este cazul) 

 copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul)  

 original anchetă socială de la primăria de domiciliu, anexa cu factorii de mediu (Anexa 6 – 

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016), raport de monitorizare (Anexa 17- Ordinul nr. 

1985/1305/5805/2016 )și raport de evaluarea inițială (cazurile noi) 

 originale certificate medicale, tip A5( în care se trec: diagnosticul complet - boala principală, 

bolile asociate şi alte boli, codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a 

maladiilor, respectiv CIM-10 şi termenul de valabilitate), eliberate de către medicul 

specialist din cadrul unităților medicale (ambulatorii de specialitate, centre medicale, spitale) 

desemnate de către Direcția de Sănătate Publică   

 original fișa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie (Anexa 7 - Ordinul nr. 

1985/1305/5805/2016) 

 copii documente medicale adiționale (audiogramă vocală, audiogramă tonală, examen 

endoscopic ORL, examen foniatric, examen logopedic, bilete de ieșire din spital, scrisori 

medicale, buletine de analize, spirometrie, teste spirografice sau gazometrie sanguină, etc.) 

 original adeverinţă de preșcolar/elev de la unitatea preșcolară/școlară frecventată 

 original fișă psihopedagogică întocmită de către cadrele didactice de la grupă/ clasă (Anexa 

9 - Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) 

 copie certificat de orientare școlară (unde este cazul) 

 copie certificat de incadrare în grad de handicap în vigoare (unde este cazul) 

 original fișă psihologică eliberată de către psihologul atestat în Psihologie Clinică (cu 

testarea coeficientului de dezvoltare – QD - la copiii mai mici de 3 ani și a coeficientului de 

inteligență – QI - la copiii de peste 3 ani)(Anexa 8 - Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) 

obligatorie pentru prima încadrare în grad de handicap. În cazul copiilor cu dizabilități 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
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mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, 

evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap 

 original referat/caracterizare de la recuperare (logopedică, kinetoterapie, consiliere 

psihologică, etc.)    
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Anexa nr. 8  

 

Nr. înregistrare/data.............................. 

 

Contract de furnizare servicii încheiat cu familia copilului cu dizabilități  

 

Încheiat astăzi ..............................între: 

 

Doamna/Domnul................................ în calitate de șef complex al C.Z.C.D..................................., 

adresa instituției ..................................................................................................................................... 

și 

Doamna/Domnul............................................... în calitate de părinte/reprezentant legal al 

copilului................................ născut la data de.................. domiciliat în 

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

pentru care CPC a decis încadrare în gradul de handicap grav/accentuat/mediu/ușor în temeiul 

Hotărârii nr............................ la data de................................. sau  

pentru care DGASPC a aprobat un plan de abilitare-reabilitare, anexă a raportului de evaluare 

complexă nr............................................../ data........................................................ sau 

pentru care COSP a decis orientarea școlară sau profesională............................................... în 

temeiul certificatului de orientare școlară și profesională nr..................../data........................ 

 

I. Scopul contractului: 

Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de abilitare-reabilitare/planul individualizat 

de protecţie. 

 

II. Drepturile beneficiarilor: 

Copilul și părinții/reprezentantul legal au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nicio discriminare; 

b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la 

situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile și obligațiile în calitate de beneficiari ai serviciilor; 

d) să participle la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor; 

e) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și 

primite; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; 

g) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 

h) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primate 

să facă sugestii, sesizări și reclamații 

 

III. Obligațiile părților: 

IIIA. DGASPC, prin C.Z.C.D. se obligă: 

      a) să asigure și să faciliteze accesul copilului și familiei la beneficiile, serviciile și intervențiile 

prevăzute în planul de abilitare-reabilitare/planul individualizat de protecţie, anexă la prezentul 

contract; 

       b) să acorde servicii adecvate și în concordanță cu particularitățile identificate ale copilului, în 

baza unui program personalizat de intervenție; 
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       c) să acorde servicii într-un mediu accesibil, sigur și amenajat corespunzător pentru 

desfășurarea activităților; 

       d) să monitorizeze evoluția copilului și îndeplinirea obiectivelor din planul de abilitare-

reabilitare/ planul individualizat de protecție; 

       e) să sesizeze managerului de caz modificările situației copilului ce impun revizuirea planului 

de abilitare-reabilitare/planului individualizat de protecţie; 

 

III.B Părintele/reprezentantul legal se obligă: 

a) să asigure participarea copilului la activitățile prevăzute în planul de abilitare- 

reabilitare/planul individualizat de protecţie (să-l pregătească, să-l aducă la timp etc.); 

b) să respecte pe deplin regulamentul de functionare al centrului; 

c) să colaboreze cu profesioniștii responsabili din planul de abilitare-reabilitare/planul  

individualizat de protecţie; 

d) să colaboreze cu managerul de caz/RCP/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale în  

scopul monitorizării planului de abilitare-reabilitare/planului individualizat de protecţie și 

îndeplinirii prevederilor prezentului contract; 

e) să anunțe managerul de caz/RCP/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale despre  

orice problemă, criză, schimbare care poate conduce la schimbarea planului de abilitare-reabilitare/ 

planului individualizat de protecţie și reevaluarea încadrării în grad de handicap/reorientarea școlară 

sau profesională înainte de termenul legal; 

f) să păstreze toate documentele copilului într-un dosar; 

g) să participe la programele pentru părinți în vederea abilitării-reabilitării copilului;  

h) să efectueze activitățile ce îi revin pentru acasă din programele pentru părinți conform  

indicațiilor terapeutului;  

i) să participe la activitățile și serviciile care îl vizează în mod direct.  

IV. Durata contractului 

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui și se încheie: 

-   la data îndeplinirii obiectivelor  planului de abilitare-reabilitare/planului individualizat de 

protecție 

- la cererea scrisă a părinților/reprezentanților legali 

- la schimbarea dimiciliului în alt judet/sector al municipiului București 

- la împlinirea vârstei de 18 ani 

- la refuzul părinților/reprezentantului legal de a colabora cu autoritățile abilitate pentru  

implementarea planului de abilitare-reabilitare 

- când s-a ajuns în situația în care copilul nu mai poate înregistra progrese 

- copilul a înregistrat un nr. de 6 absențe nemotivate consecutive 

- cand copilul frecventează, în regim de zi, cursurile învățământului special (care pune la  

dispoziția acestuia terapii de compensare/recuperare) 

- decesul copilului 
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V. Rezilierea contractului 

Se realizează în condițiile nerespectării voite a obligațiilor de către părțile implicate, sau la cererea 

expresă a beneficiarului serviciilor. 

 

VI. Clauze finale 

a) Orice modificare adusă prezentului contract se face prin acordul ambelor părți, prin notificare 

directă; 

b) Falsul în declarații sau în înscrisuri se pedepsește conform art. 326 din Codul Penal. 

c) Planul de abilitare-reabilitare/Planul individualizat de protecție constituie anexă și parte 

integrantă a prezentului contract. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și cel de-al treilea 

pentru SECCD Prahova. 

 

 

Semnătură șef centru …………………………………………. 

 

Semnătură copil (în funcție de vârstă, gradul de maturitate și tipul de dizabilitate) și/sau părinte/ 

reprezentant legal …………………………………………………. 
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Anexa nr. 9 

 

Listă zilnică de prezență a beneficiarului în centru 

 

 
Nr. 

crt. 

Nume/ 

prenume 

copil 

Nume 

/prenume 

persoană 

care 

însoțește 

copilul  

Nr. fișei 

de 

servicii 

Cabinetul de 

terapie  

Ora de început 

a programului 

Ora de sfârșit 

a programului 

Data Semnătura 
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                                                                                                                                     Aprobat, 

Director executiv, 

                                                                                                                                      Călin Viorel 

 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ACORDĂRII SERVICIILOR ÎN CENTRELE DE ZI 

PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI 

COD: P.O. – 3 – 03 

 

Ediția I, Data ………….. 

 

 
 

Nr. crt. Elemente privind 

responsabilii/operațiunea 

Numele și 

prenumele 

Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.3. Avizat Stavre Liliana  Președinte 

CM 

  

1.2. Verificat Șindilă Mihaela Director 

executiv 

adjunct 

27.05.2019  

1.1. Elaborat Radu Crenguța-

Mălina 

Șef 

serviciu  

27.05.2019  

 

 

 

 

Hotărârea CM nr. …………./…………… 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

                                                  Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

                     Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. Scopul procedurii operaționale 

 

1.1. Stabilirea situațiilor în care încetează acordarea serviciilor către beneficiari și modalitățile  

de realizare prin propunerea de eliberare a unei dispoziții de retragere de la serviciile de abilitare-

reabilitare oferite de centrele de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. 

   

      1.2. Asigurarea continuității activității procedurate în condiții de fluctuație a personalului. 
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2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

2.1. Prezenta P.O. se aplică în Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități (SECCD) 

din cadrul DGASPC și în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități (CZCD) din subordinea 

DGASPC . 

 

2.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: 

- Informarea copiilor în funcție de vârstă, gradul de maturitate și tipul de dizabilitate respectiv a 

părinților/reprezentantului legal cu privire la condițiile încetării acordării serviciilor recuperatorii; 

- Instruirea personalului centrului cu privire la condițiile încetării acordării serviciilor recuperatorii 

și modalitățile de realizare; 

- Informarea serviciilor publice de asistență socială de la nivelul autorităților administrației publice 

locale cu privire la situația beneficiarilor centrului; 

- Arhivarea dosarului privind încetarea serviciilor recuperatorii. 

 

2.3. Listarea compatimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurate: 

- Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități din C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. 

“Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina; 

- unități medicale; 

- unități școlare; 

- sevicii publice specializate de asistență socială; 

- unități medicale/comunitare de recuperare/reabilitare; 

- Serviciul managementul de caz pentru asistenții maternali profesioniști; 

- Serviciul management de caz pentru copii; 

- Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și violență în familie; 
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3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate: 

 

3.1. Reglementări internaționale: 

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 

13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 18/1990 de ratificare a Convenției Organizației Națiunilor Unite; 

- Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, versiunea pentru copii și 

tineri, adoptată de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2007 și validată de România în 

anul 2012, de către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

3.2. Legislație primară: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 (republicată, actualizată) privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

 

3.3. Legislație secundară: 

- Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Hotărârea de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 

protecţia copilului; 

- Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora; 

- Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 

orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în 

vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special; 

- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

- Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor. 

 

3.4. Alte documente: 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova; 

- Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- Codul de conduită a funcționarilor publici;  

- Codul de conduită a personalului contractual; 

- Atribuțiile SECCD; 

- Fișele de post. 
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4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 

4.1. Definiții ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedura 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor de aplicat în 

vederea realizării activității cu privire la aspectul procesual 

2. Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaționale, aprobată și difuzată 

3. Revizia în cadrul unei 

ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 

procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate 

4. Copil Persoana care nu a împlinit  vârsta de 18 ani și nu a dobândit 

capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, conform Legii 

272/2004 

5. Familie Părinții și copiii acestora 

6. Familie extinsă Copilul, părinții și rudele acestuia până la gradul IV inclusiv 

7. Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în 

subordinea consiliului județean, care realizează măsurile de 

asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, conform 

H.G. 797/2017 

8. Dizabilitate Este un concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de 

activitate şi restricţiile de participare. Acest termen denotă 

aspectele negative ale interacțiunii dintre individ, care are o 

problemă de sănătate, și factorii contextuali în care se regăsește, 

respectiv factorii de mediu și factorii personali.  

9. Abilitare și reabilitare Acele măsuri eficiente și adecvate, personalizate, inclusiv prin 

punerea la dispoziție a produselor sau tehnologiilor asistive/de 

sprijin și sprijinul reciproc între persoane cu aceleași probleme, 

pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să îşi 

menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin 

potenţialul fizic, mintal, social, educaţional şi profesional şi să 

realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii 

sau să îşi menţină, îmbunătăţească şi să îşi crească calitatea vieţii. 

Se promovează sintagma abilitare-reabilitare, cu distincţia că 

abilitarea se referă la formarea de abilităţi prin mecanisme de 

compensare, în cazul funcţiilor care nu mai pot fi recuperate, cum 

este situaţia copiilor cu dizabilităţi congenitale sau dobândite 

precoce. Reabilitarea, din perspectiva Ordinului nr. 1985 / 1305 / 

5805 / 2016, reprezintă un concept mai larg decât cel de reabilitare 

medicală.     

10. Funcţiile organismului Sunt funcţiile fiziologice ale sistemelor corpului, inclusiv funcţiile 

psihologice.  
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Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

11. Deficienţele/afectările Sunt probleme ale funcţiilor sau structurilor corpului, ca deviaţie 

semnificativă sau pierdere. Acest concept nu se suprapune peste 

conceptul de boală sau afecțiune, ci reprezintă consecința 

funcțională a acestora. Se folosește sintagma deficiență/afectare 

pentru a evidenția echivalența acestora. Deficiențele/afectările pot 

fi temporare sau permanente, evolutive, regresive sau staționare, 

intermitente sau continue. 

12. Servicii Sunt serviciile publice, private și pe bază de voluntariat, sociale, 

medicale, de psihoterapie și alte tipuri de terapie, de exemplu: 

logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională și educaționale 

necesare pentru reabilitarea copilului cu dizabilități. 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Av. Avizare 

6. Ap. Aplicare 

7. D.G.A.S.P.C. Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

8. S.E.C.C.D. Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități 

9. C.Z.C.D. Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

10. S.P.A.S. Serviciul public de asistență socială 

11. R.C.P. Respronsabilul de caz prevenire 
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5. Descrierea activității sau a procesului 

 

5.1. Generalități 

 Încetarea acordării serviciilor de recuperare din cadrul C.Z.C.D. se face numai în baza 

dispozițiilor de retragere a accesului emise de către directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. 

Prahova.   

La nivel de C.Z.C.D. se întrunește echipa pluridisciplinară (psiholog, kinetoterapeut, asistent  

social, logoped, instructor de educație, etc.) pentru evaluare în vederea stabilirii motivelor ce stau la 

baza propunerii de retragere din programul recuperator. 

 Retragerea copiilor din programul recuperator are loc în următoarele situații: 

- după ce obiectivele stabilite de echipa multidisciplinară au fost atinse;  

- la cererea scrisă a părinților/reprezentanților legali; 

- la schimbarea dimiciliului în alt judet/sector al municipiului București; 

- la împlinirea vârstei de 18 ani; 

- la refuzul părinților/reprezentantului legal de a colabora cu autoritățile abilitate pentru  

implementarea planului de abilitare-reabilitare; 

- când s-a ajuns în situația în care copilul nu mai poate înregistra progrese; 

- copilul a înregistrat un nr. de 6 absențe nemotivate consecutive; 

- cand copilul frecventează, în regim de zi, cursurile învățământului special (care pune la  

dispoziția acestuia terapii de compensare/recuperare); 

- decesul copilului. 

În toate situațiile enumerate mai sus, C.Z.C.D. întocmește referatul cu propunerea de  

retragere din programul recuperator. 

 În baza referatului de retragere se întocmește dispoziția de retragere a accesului la C.Z.C.D., 

semnată de directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

5.2. Documente utilizate: 

 

5.2.1. Lista și proveniența documentelor: 

Documente respectiv formulare utilizate de D.G.A.S.P.C., conform prevederilor legislației  

în vigoare:  - cerere părinte/reprezentant legal; 

       - referat privind retragerea copilului din programul recuperator. 
 

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor: 

 Documentele enumerate anterior cuprind date de identificare a beneficiarului și informații 

privind situația copilului cu dizabilități, frecvența cu care acesta a participat la programul 

recuperator, rezultatele obținute, motivul/motivele retragerii din program și concluziile, propunerile 

echipei multidisciplinare.  

Documentația se înaintează SECCD care intocmeste dispozitia de retragere de la serviciile 

de recuperare. 

  

5.3. Resurse necesare: 

5.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, rechizite, calculatoare, imprimante, coli de scris, coli de 

xerox A4, copiator, telefon. 
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5.3.2. Resurse umane: șef serviciu, consilieri, inspector, psihologi, psihopedagogi, medici, asistenți 

sociali. 

5.3.3. Resurse financiare: bugetul D.G.DA.S.P.C. aprobat de Consiliul Judetean Prahova. 

 

5.4. Modul de lucru: 

 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității 

Pentru  copilului cu dizabilități se parcurg următoarele etape: 

- informarea copiilor (în funcție de vârstă, respectiv gradul de maturitate) și aparținătorilor lor  

cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii; 

- informarea copiilor (în funcție de vârstă, respectiv gradul de maturitate) și aparținătorilor lor  

cu privire la modalitățile de încetare a acordării serviciilor (la cerere sau prin decizie unilaterală a 

beneficiarului, prin decizia conducerii centrului urmare propunerii echipei multidisciplinare, prin 

acordul ambelor părți, etc.).  

 După înregistrare, solicitările directe stau la baza întocmirii referatului de retragere din  

programul recuperator. În mod echivalent, în oricare dintre toate celelalte situații descrise la 

capitolul 5.1. și care nu presupun cererea sau decizia unilaterală a beneficiarului, se întocmește 

referatul de retragere cuprinzând concluziile și propunerile echipei multidisciplinare a centrului.     
Analiza datelor rezultate din cerere, atunci când aceasta există și referatul de retragere al 

echipei se realizează de către SECCD care va întocmi dispoziția de încetare a serviciilor. Aceasta va 

fi înregistrată și apoi semnată de către directorul executiv adjunct. 

Prin urmare, serviciile recuperatorii vor înceta numai în baza dispoziției de retragere.  

 

      Pentru personalul centrului se parcurg următoarele etape: 

- informarea personalului cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii; 

- informarea personalului cu privire la modalitățile de încetare a acordării serviciilor (la cerere  

sau prin decizie unilaterală a beneficiarului, prin decizia conducerii centrului urmare propunerii 

echipei multidisciplinare, prin acordul ambelor părți, etc.);   

- instruirea anuală a personalului cu privire la procedura de încetare a serviciilor și  

consemnarea sesiunilor de instruire în Registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  

Centrul realizează informarea serviciilor publice de asistență socială cu privire la situația  

beneficiarilor săi pentru care au încetat serviciile. În acest scop, va transmite către SPAS-ul de 

domiciliu al copilului lista cuprinzând: numele, prenumele, adresa de domiciliu/reședința 

beneficiarilor pentru care au încetat serviciile recuperatorii, precum și motivele, pe scurt, ale 

încetării serviciilor și copia dosarului de servicii al copilului. 

 Pentru copiii care părăsesc sistemul de protecţie specială, odată cu încetarea serviciilor, 

centrul va transmite SPAS-ului de domiciliu o copie a fișei de servicii aferentă programului 

personalizat de intervenție al beneficiarului, în care consemnează, pe scurt, evoluția copilului și 

recomandări de monitorizare a situației acestuia în familie.  

 Monitorizarea se realizează prin: 

a) menţinerea legăturii cu părinţii/reprezentantul legal prin orice mijloace de comunicare şi vizite de 

monitorizare; 
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b) menţinerea legăturii cu profesioniştii responsabili din planul de abilitare-reabilitare/planul de 

servicii individualizat, prin orice mijloace de comunicare şi rapoarte de monitorizare; 

c) reevaluarea periodică a obiectivelor din planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii 

individualizat; 

d) reevaluarea complexă periodică a încadrării în grad de handicap, respectiv a orientării şcolare şi 

profesionale de către COSP; 

e) aprecierea gradului de satisfacţie a beneficiarilor. 

 Monitorizarea postservicii se realizează de către respronsabilul de caz prevenire din cadrul 

SPAS pe o perioadă de 3 luni de la ieşirea copilului din sistemul de protecţie specială, în baza unui 

plan de monitorizare elaborat de managerul de caz cu consultarea RCP, a profesioniştilor implicaţi, 

părinţilor/reprezentantului legal şi a copilului. 

În procesul de monitorizare postservicii, RCP urmăreşte calitatea integrării sociale a 

copilului şi colaborează cu membrii structurilor comunitare consultative din comunitatea în care 

locuieşte familia cu copilul. 

Informaţiile necesare pentru monitorizarea postservicii se obţin de la părinţi/reprezentant 

legal.  

Pe parcursul monitorizării postservicii, RCP efectuează cel puţin o vizită la domiciliul 

copilului, pregăteşte părinţii/reprezentantul legal şi copilul în vederea închiderii cazului din 

perspectiva protecţiei speciale. 

Toate documentele elaborate pe parcursul monitorizării postservicii de către RCP stau la 

baza întocmirii raportului de monitorizare final, care este transmis managerului de caz. 

     

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

Acest proces se realizează astfel:  

- Întocmirea referatului privind retragerea copilului din programul recuperator; 

- Întocmirea dispoziției de retragere la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. din  

C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. “Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina, 

în baza documentației specific; 

      - Arhivarea dosarului privind încetarea serviciilor cuprinzând: listele semestriale și fișele de 

servicii transmise către SPAS-uri.   

 

5.4.3.Valorificarea rezultatului activității:  

 Copiii cu dizabilități și părinții/reprezentantul legal primesc servicii pe perioada pe care o 

doresc, cu excepția situațiilor special prevăzute de lege și de prezenta procedură operațională. 
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6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Managerul de caz:  

1. înregistrează cererea părinților copilului sau a reprezentantului legal; 

2. analizează datele rezultate din evaluarea multidisciplinară din cadrul complexului de servicii 

comunitare și conținute în referatul de retragere;   

3. verifică documentaţia necesară pentru emiterea dispoziţiei de retragere. 

 

Responsabilul coordonator metodologic al activității Centrului de zi pentru copii cu  

dizabilităţi din cadrul C.S.C. "Sf. Andrei" Ploiești, C.S.C. "Sf. Filofteia" Câmpina, C.S.C. 

“Sf. Maria” Vălenii de Munte: 

1. întocmește dispoziția de retragere de la serviciile de recuperare, în baza documentației  

specifice;  

2. înregistrează dispoziția de retragere în registrul specific. 

 

 Șeful de serviciu: 

1. Coordonează demersurile echipei SEC cu cele ale managerilor de caz din afara SEC 

2. Semnează dispoziția de retragere pentru fiecare copil în parte, alături de responsabilul  

coordonator metodologic 

3. Coordonează, organizează, supervizează, evaluează şi răspunde de activitatea managerului  

de caz din SECCD și a responsabilului coordonator metodologic 

 

 Șeful complexului de servicii comunitare: 

1. Coordonează, organizează, supervizează, evaluează şi răspunde de activitatea personalului  

din subordine; 

2. Informează copiii (în funcție de vârstă, respectiv gradul de maturitate) și aparținătorii lor  

cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii și modalitățile de încetare a acordării 

serviciilor (la cerere sau prin decizie unilaterală a beneficiarului, prin decizia conducerii centrului 

urmare propunerii echipei multidisciplinare, prin acordul ambelor părți, etc.); 

3. Informează personalul cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii și  

modalitățile de încetare a acordării serviciilor (la cerere sau prin decizie unilaterală a beneficiarului, 

prin decizia conducerii centrului urmare propunerii echipei multidisciplinare, prin acordul ambelor 

părți, etc.);   

4. Instruiește anual personalul cu privire la procedura de încetare a serviciilor și consemnează  

sesiunile de instruire în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.  

   

 Directorul executiv adjunct: 

1. Aprobă retragerea de la serviciile din cadrul centrelor, semnând dispozițiile 
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7.Formular de evidență a modificărilor 

 
Nr. 

crt. 

Ediția Data ediției Revizia Data 

reviziei 

Nr. pag. Descriere 
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Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. Formular de analiză a procedurii 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
     

2.  SAMP 
Alina 

COMNOIU 
     

3.  
C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
     

4.  
C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
     

5.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
     

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
     

7.  
C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
     

8.  

Centrul de 

plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Gabriela 

MARIN 
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9. Lista de difuzare a procedurii operaționale 

 

Nr. 

ex. 

Compartiment Nume și 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătura Data 

retragerii 

Semnătura Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 S.E.C.C.D. Radu 

Crenguța-

Mălina 

     

2 S.E.C.C.D. Dan Iulian      

3 S.E.C.C.D. Paparuș 

Mihaela 

Corina 

     

4 S.E.C.C.D. Rădulescu 

Oana Cristina 
     

5 S.E.C.C.D. Toma Daciana 

Camelia 
     

6 S.E.C.C.D. Mihalcea 

Claudia Ioana 
     

7 S.E.C.C.D. Ghitan 

Tamara 
     

8 S.E.C.C.D. Lungu Laura      

9 S.E.C.C.D. Ioniță Ana-

Maria 
     

9 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 
     

10 
SAMP 

Alina 

COMNOIU 
     

11 C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

     

12 C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

     

13 C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
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10. Diagrama de proces 

 

 

 

 

C.Z.C.D.  

întocmește 

referatul de 

retragere  

S.E.C.C.D. 

transmite 

dispoziția 

înregistrată și 

semnată către 

C.Z.C.D. 

C.Z.C.D. 

transmite 

S.P.A.S. lista 

beneficiarilor 

pentru care au 

încetat serviciile 

S.E.C.C.D. 

- înregistrează 

cererea 

- întocmește 

dispoziția  

Directorul 

executiv adjunct 

aprobă dispoziția 

Solicitare directă 

a copilului și 

părintelui/repre 

zentantului legal 
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1  

 

 

 

DGASPC judeţ PRAHOVA 

Nr. înregistrare .................../dată ............................. 

 

 

 

Domnule Director, 

 

 

Subsemnatul(a), …………….............................................................................., domiciliat(ă) 

în localitatea.............................................., Sat/ Str................................................... nr. . . . , bl. . . . , 

sc. . . ., et. . . , ap. . ., judeţul ……………………., telefonul ....................................., legitimat(ă) cu 

………. seria …… nr. …........., în calitate de părinte / reprezentant legal al copilului 

.................................................................................., născut la data de……………...…….................., 

CNP.........................................................., solicit prin prezenta retragerea fiicei mele/fiului meu din 

programul recuperator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data,        Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului director executiv al DGASPC Prahova 
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Anexa nr. 2  

 

 

 
ROMÂNIA 

                        CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

     D                     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA                                                                                         

COPILULUI 

                          COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE .......................................... 

Str............................., telefon/fax..............................., e-mail..................... 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

REFERAT 

 
Scurt  

istoric: 
...................................................................................................................................................................................... ..........

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

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

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

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

 

Date evoluție copil: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Frecvență/mod de participarte: 

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

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

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

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

 

Concluzii și recomandări: 

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

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

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

 

 

 

Șef complex,                                                                                                                Coordonator personal de specialitate,  

 

   

 
Data: 

Întocmit/redactat: 
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Anexa nr. 3 

 

ROMÂNIA         

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

            DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16 

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095    Fax: 0244 / 586.148 

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro 

 

 

DISPOZIŢIE 

PRIVIND RETRAGEREA ACCESULUI LA CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ................................................. 

 

 

 

  

 Prin prezenta, se retrage accesul copilului ............................................., născut la data de ..................., 

domiciliat în ......................................................, Sat/Str. …………………………………., nr………, bl…………., 

sc…………, ap…………., având diagnosticul de:............................................................................................................., 

la  Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Comunitare .........................................., 

conform referatului nr. ...................../CZD/......................................... 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

 

 

 

 

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi                                 

Şef serviciu,     

Întocmit:  

 

 

Ploieşti, (data) ................................ 

Nr............................................ 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:dgaspcph@yahoo.com
mailto:copil@copilprahova.ro


CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA       Anexa nr. 3.14.1  

la Hotărârea .......... 

din........................... 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE:  

”CENTRUL DE PLASAMENT” DIN CADRUL  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE “RAZĂ DE SOARE” BĂICOI  

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al CENTRULUI  DE 

PLASAMENT din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Rază de Soare” Băicoi, aprobat prin 

Hotărâre a Consiliului Judeţean Prahova, elaborat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 

informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, 

vizitatori.  

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Complexul de Servicii Comunitare “Rază de Soare” Băicoi este unitate fără personalitate juridică, 

componentă funcţională aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova. 

(2) Componentele Complexului de Servicii Comunitare “Rază de Soare” Băicoi sunt: 

- Centrul de plasament cu rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în 

dificultate separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii,  în condiţiile legii, a unei 

măsuri de protecţie specială; 

- Cabinetul de consiliere şi asistenţă socială cu rolul de a preveni abandonul si instituţionalizarea 

copilului, reintegrarea în familie sau, în situaţia în care aceasta nu este posibilă, găsirea de alternative 

pentru copiii care au o măsură de protecţie precum şi de a monitoriza familiile şi copiii aflaţi în dificultate 

din comunitatea locală şi localităţile învecinate (Băicoi, Floreşti, Plopeni, Scorţeni, Cocorăştii Mislii, 

Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Târg, Ariceştii Rahtivani, Dumbrăveşti, Vâlcăneşti, Cosminele). 

(3) CENTRUL  DE PLASAMENT BĂICOI, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat 

de furnizorul DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

PRAHOVA, CUI  9770267, sediul în Ploieşti, şoseaua Vestului nr. 14 – 16, acreditat conform 

Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000837 din data de 28.05.2014, deține Licenţa de funcţionare 

seria LF nr. 000272 din 12.12.2017.  

(4) CENTRUL DE PLASAMENT funcţionează în Băicoi, str. Republicii nr. 62, județul Prahova.  

 

ART 3 

Scopul serviciului social 

(1) Scopul CENTRULUI DE PLASAMENT este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului 

separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii 

plasamentului, până la reintegrarea în familie,  plasamentul la o familie substitutivă. 



(2) Ca obiect de activitate, CENTRUL DE PLASAMENT acordă servicii sociale specializate, 

principalele servicii fiind : 

- găzduire pe perioadă determinată (conform legislației) 

- asistenţă medicală şi îngrijire 

- suport emoţional  

- consiliere psihologică 

- educare 

- recuperare şi reabilitare 

- socializare şi petrecere a timpului liber 

- pregătire pentru viaţa independentă, 

- reintegrare familială şi comunitară 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Unitatea a fost înfiinţată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 

112/10.11.2004. 

(2) CENTRUL DE PLASAMENT din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Rază de Soare” 

Băicoi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi a Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, precum şi ale altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului. 

(3) Standard minim de calitate aplicabil: ORDIN Nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială - 

Anexa nr. 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi. 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) CENTRUL DE PLASAMENT se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale 

care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza 

acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele 

minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CENTRULUI DE 

PLASAMENT sunt următoarele: 

(a) respectarea şi promovarea, cu prioritate, a interesului superior al copilului; 

(b) deschiderea către comunitate; 

(c) asigurarea în  mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate; 

(d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

(e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

(f) respectarea demnitaţii copilului; 

(g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acestuia, ţinându-se cont de varsta şi de 

gradul său de maturitate; 

(h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu 

alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament; 

(i) menţinerea împreuna a fraţilor; 

(j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului; 

(k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului; 

(l) asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată până la integrarea sau reintegrarea 

acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă; 

(m) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 



(n) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

(o) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 

      (p) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii copilului; 

      (q) participarea copilului (după caz); 

      (r) cooperarea şi parteneriatul; 

      (s) recunoaşterea valorii fiecărei persoane; 

      (t) abordarea comprehensivă, globală şi integrată; 

      (u) orientarea pe rezultate; 

      (v) îmbunătăţirea continuă a calitaţii; 

      (x) promovarea participării active a beneficiarilor în soluţionarea  problemelor cu care se 

confruntă.  

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CENTRUL DE PLASAMENT BĂICOI  sunt: 

(a) copiii aflaţi în dificultate separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în 

condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu; 

(b) copiii aflaţi în dificultate pentru care a fost dispus plasamentul în regim de urgenţă; 

(c) tinerii aflaţi în dificultate care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, 

de protecţie specială; 

(d) copiii aflaţi în dificultate neînsoţiţi de către părinţi sau de alt reprezentant legal, care solicită o 

formă de protecţie în condiţiile legale privind statutul şi regimul refugiaţilor; 

(2) Admiterea copiilor în centrul de plasament se face numai pe baza: 

 Hotărârii (sau Adeverinţei) Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova; 

 Sentinţa civilă executorie în cazurile prevăzute de Legea 272/ 2004 (sau certificatul de 

grefă); 

 Dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă emisă de Directorul Executiv al 

D.G.A.S.P.C. Prahova. 

Admiterea în centrul de plasament se face în conformitate cu Procedura Operaţională privind Admiterea 

Copiilor în Centrul Rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

(3) Încetarea serviciilor de protecție  din cadrul centrului de plasament se face în baza: 

- hotărârii emise de Comisia pentru Protecţia Copilului/ a sentinţei civile emise de instanţa 

judecătorească, după caz; 

- la solicitarea scrisă a tânărului după împlinirea vârstei de 18 ani, conform prevederilor legale. 

CENTRUL DE PLASAMENT respectă Procedura Operațională privind Încetarea îngrijrii copiilor în 

centrul rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CENTRUL DE PLASAMENT 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, în funcţie de gradul de înţelegere; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. 

http://legeaz.net/og-137-2000-discriminare/
http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/


i) dreptul la stabilirea şi păstrarea identitaţii sale; 

j) dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte 

persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament; 

k) dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte 

persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 

contravine interesului său superior; 

l) dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 

m) dreptul la libertate de exprimare; 

n) copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme 

care îl priveşte; 

o) dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 

p) dreptul la liberă asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire 

paşnică, în limitele prevăzute de lege; 

q) copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 

culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale 

religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunitaţii din care 

face parte; 

r) dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice 

sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

s) dreptul să depună singur plângeri referitoare la încalcarea drepturilor sale fundamentale; 

t) dreptul să crească alături de părinţii săi; 

u) dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi 

socială; 

v) dreptul la protecţie alternativă; 

w) dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de 

serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 

x) dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, 

morală şi socială; 

y) dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de 

situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 

z) dreptul de a primi o educaţie care sa îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a 

aptitudinilor şi personalităţii sale; 

aa) dreptul la odihnă şi vacanţă; 

bb) dreptul de a menţine relaţii cu alte persoane, dacă acestea nu au o influenţă negativă asupra 

dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale; 

cc) dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă; 

dd) dreptul de a fi protejat împotriva exploatării; 

ee) dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CENTRUL DE PLASAMENT BĂICOI au 

următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze, în funcție de gradul său de înțelegere, 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 sa personală; 

d) să respecte ordinea, disciplina și curățenia în centru; 

e) să frecventeze școala, să participe la lecții și la celelalte activități educative obligatorii organizate 

de școală; 

f) să aibă permanent o ținută îngrijită și corespunzătoare în instituție; 

g) să cunoască și să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor și la securitatea muncii; 



h) să folosească cu grijă instalațiile electrice și sanitare; 

i) să participe la activitățile organizate de centru, potrivit vârstei și priceperii sale; 

j) să nu părăsească incinta centrului fără bilet de voie semnat de către cei în drept; 

k) să respecte programul zilnic de activități desfășurate în cadrul centrului; 

l) să efectueze curațenia zilnică în dormitoare; 

m) să respecte prevederile prezentului regulament și ale regulamentului intern. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

(1) Principalele funcţii ale  CENTRULUI DE PLASAMENT sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale  prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

- găzduirea pe perioadă determinată (conform legislației) 

- asistenţa medicală şi îngrijirea 

- suportul emoţional şi după caz, consilierea psihologică 

- educarea 

- recuperarea şi reabilitarea 

- socializarea şi petrecerea timpului liber 

- pregătirea pentru viaţa independentă, 

- reintegrarea familială şi comunitară 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- realizarea de materiale informative despre serviciile oferite și oferirea acestora beneficiarilor, 

reprezentanților legali,  autorităților publice și publicului larg ; 

- sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele copiilor prin 

intermediul mass-media locale, vizite în școli, spitale, etc.; 

- realizarea de materiale informative despre serviciile partenere ale centrului existente în comunitate; 

- elaborarea de rapoarte de activitate; 

- elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia, a reprezentanților 

legali, a familiilor acestora cu privire la serviciile și facilitățile oferite; 

- dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme de organizate 

ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate; 

- organizarea de acțiuni în comunitate în vederea relaționării copiilor cu persoane din mediul exterior 

insituției. 

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: 

- Elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

- Organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor 

înscrise în Cartă; 

- Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor asupra drepturilor înscrise în Cartă; 

- Elaborarea Codului de Etica; 

- Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, cunoașterii și 

aplicării Codului de etică; 

- Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos 

precum și asupra drepturilor fundamentale; 



- Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/ reprezentanților legali cu privire la tipurile de 

abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament 

degradant; 

- Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu privire la 

modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

- Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare și 

relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se află; 

- Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile primite; 

- Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care promovează 

imaginea pozitivă a beneficiarilor 

- oferirea de servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii să-și dezvolte identitatea personală în 

funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau lingvistică ori de orientare 

sexuală; 

- Organizarea de sesiuni de instruire a personalului în vederea respectării drepturilor beneficiarilor, 

prevăzute de legislația națională și internațională în domeniul drepturilor  și libertăților civile; 

- Organizarea de cursuri de formare privind problematica protejării copiilor împotriva abuzului, 

neglijării și exploatării, pentru întreg personalul; 

- Colaborarea cu instituții și organizații publice și private în vederea stimulării participării copiilor la 

viața socială a comunității; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

- Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor pentru 

obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, conform 

legislației în vigoare; 

- Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

- Măsurarea gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfasurată în cadrul 

serviciului social; 

- Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

- Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

- Formarea profesională continuă a personalului; 

- Elaborarea anuală Planului de îmbunătățire a mediului ambiant 

- Elaborarea Proiectului instituțional 

- Elaborarea anuală a Raportului de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă descriere a 

activităților, gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele întâmpinate, proiecte 

finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv 

măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor/ reprezentanților legali 

față de calitatea vieții în centru; 

- Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecției Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, precum și alte foruri 

cu atribuții de control. 

e) Respectarea legislaţiei în vigoare în activitatea financiara şi de resurse umane. 

- Funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și funcționare; 

- Cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 
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- Întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului în vederea asigurării resurselor bănești 

necesare desfășurării activității în condițiile prevăzute de lege; 

- Asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, 

dotări, aparatură; 

- Realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări 

a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

- Identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă module 

de instruire privind: egalitatea de șanse; pevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de 

exploatare; violență și abuz; respect pentru diversitate; respect pentru autonomia individuală și 

independența persoanelor cu dizabilități. 

- Întocmirea referatelor de necesitate, în vederea dobândirii tuturor bunurilor necesare copiilor, 

precum și pentru asigurarea unui mediu corespunzător din toate punctele de vedere; 

- Stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal în funcție de : capacitatea centrului; 

asigurarea permanenței pe timp de zi și de noapte; raportul optim adulți copii recomandat; 

optimizarea utilizării timpului de lucru de către salariații centrului; programarea concediilor de 

odihnă a salariaților; întocmirea graficelor de lucru și a pontajului lunar și verificarea prezenței 

personalului. 

- Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și donațiile; 

- Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) CENTRUL DE PLASAMENT, funcţionează cu un număr total de 34 posturi   din  urmatoarele 

categorii  : 

a) personal de conducere ( cu atribuţii pentru toate componentele complexului):   

- şef de complex  ( 111225) 

- şef  serviciu contabilitate – administrativ ( 111225) 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar ( cu atribuţii numai 

pentru beneficiarii centrului de plasament) :  

- asistent social  ( 263501)  

- psiholog  ( 263401) 

- educator  ( 263508) 

- instructor de educaţie ( 263508) 

- îngrijitor (copii) ( 531101) 

- asistent medical ( 325901) 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

- inspector de specialitate (263101) 

- magaziner  ( 432102) 

- administrator (515104) 

- muncitor calificat bucatarie  ( 512001) 

- muncitor calificat instalator  ( 712609) 

- spălătoreasă (912103) 

Din aceşti salariaţi muncitorii calificaţi bucătărie şi spălătoreasa desfăşoară activităţi numai pentru 

beneficiarii centrului de plasament. 

Personalul de conducere şi o parte a personalului administrativ-gospodăresc au atribuţii şi pentru 

cealaltă componentă a complexului.  

d) Unitatea poate atrage şi persoane care doresc să lucreze ca voluntari, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat în condiţiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă 69,69 % din totalul personalului. 



(3) Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul 

centrului au fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Prahova. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 
(1) Personalul de conducere este format din: 

a) şef  complex; 

b) şef  serviciu contabilitate – administrativ. 

(2) Principalele atribuţii ale sefului de complex sunt: 

 asigura, în cadrul unitații, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

 ia în considerare și analizeaza orice sesizare ii este adresata, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

 gestioneaza unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

 asigura operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 asigura coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unitații; 

 raspunde de calitatea activitaților desfașurate de personalul din cadrul unitații și  dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conduca la îmbunatațirea acestor activitați, sau, după 

caz, formulează propuneri în acest sens ; 

 organizeaza acivitatea personalului și asigura respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare și functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementeaza 

desfașurarea activitații în cadrul unitații ;  

 asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unitații, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase 

a copilului; 

 reprezinta formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice și a numarului de personal; 

 elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unitații; 

 elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire 

și perfecționare ; 

 elaboreaza anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unitații, în limita resurselor alocate, 

în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

 elaboreaza proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

 elaboreaza rapoartele generale privind activitatea unitații, stadiul implementarii obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezinta D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

 realizeaza raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unitații ; 

 elaboreaza/revizuiește metodologia de organizare și funcționare, regulamentul intern sau, dupa 

caz, normele interne de functionare, proceduri de lucru, etc, ; 

 elaboreaza si implementeaza proiecte care au scop imbunatațirea activitații de asistență  socială în 

instituție, 

 evalueaza anual personalul din subordine și propune calificativele acestora ; 

 sesizeaza conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respecta 

legile, regulamentele, dispozițiile in vigoare sau codul deontologic ; 

 avizeaza graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihna și ale concediilor fără 

plată ; 

 propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat și cuantumul 

primelor, în raport cu resursele alocate ; 

 vizeaza corespondenta unitații și urmărește circuitul documentelor în instituție ; 

 aproba meniul și lista zilnică de alimente ; 



 urmarește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalitații acestora ; 

 colaboreaza cu alte instituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătațirea serviciilor de asistența socială oferite beneficiarilor ; 

 desfăsoară activitați de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității ; 

 elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unitații în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

 administrează resursele financiare ale unitații în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea financiara, evidenta bugetara, conform legii ; 

 asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor comisiei ; 

 elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și 

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 

 elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

 elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

 elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

 întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

 întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

 elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

 analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

 elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

 stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

 elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

 transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

 sesizeaza imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

daca a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil ; 

 respecta codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Funcționare; 

 acorda viză BUN DE PLATĂ  pe facturile de bunuri materiale și prestări servicii ; 

 cunoaște și respecta normele SSM și PSI ; 

 îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenței. 

 

(2) Principalele atribuţii ale şefului de serviciu contabilitate – administrativ sunt: 

a) Se conformează legislaţiei în vigoare privind activitatea contabilă; 

b) Răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii conform legislaţiei în 

vigoare; 

c) Asigură ţinerea la zi a activităţii contabile şi verifică legalitatea actelor ce stau la baza înregistrării 

contabile; 

d) Urmăreşte respectarea principiilor bugetare în vigoare; 

e) Analizează rezultatele şi datele evidenţelor contabile, luând măsurile care se impun; 

f) Angajează cheltuieli în limita prevederilor bugetare; 

g) Urmăreşte alimentarea conturilor şi consumarea judicioasă a banilor; 

h) Stabileşte cheltuielile pe articole conform clasificaţiei bugetare aprobate; 



i) Analizează lunar/trimestrial componenţa conturilor de materiale şi ia măsuri pentru utilizarea 

ritmică a fondurilor materiale şi băneşti, de reducere a stocurilor în limite normale, de lichidare a 

stocurilor cu mişcare lentă şi de preîntâmpinare a formarii unor astfel de stocuri; 

j) Verifică conturile sintetice; 

k) Angajează unitatea prin semnătură, alaturi de şeful complexului în toate operaţiunile patrimoniale; 

l) Se preocupă de asigurarea evidenţei în programul de contabilitate computerizat agreat a lucrărilor 

din domeniul financiar-contabil. 

m) Se preocupă de cunoaşterea legislaţiei specifice în vigoare, o aplică şi o face cunoscută 

personalului din subordine; 

n) Înlocuieşte şeful de complex in absenţa acestuia; 

o) Rezolvă în termen legal corespondenţa curentă; 

p) Ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor; 

q) Urmareşte creşterea eficienţei prin raţionalizarea consumului de materiale şi eficienţa maximă a 

forţei de muncă. 

r) Prelucrează actele normative cu aplicabilitate în sectorul financiar –contabil şi administrativ 

s) respectă prevederile privind controlul managerial intern, 

t) Organizează şi supraveghează modul de desfăşurare a operaţiunilor de inventariere periodică şi 

anuală în confomitate  cu legislaţia în vigoare; 

u) Se conformează legislaţiei privind controlul intern si controlul financiar preventiv, 

v) Răspunde de acordarea drepturilor de salarizare ale personalului; 

w) sesizează neregulile în desfăşurarea programului zilnic şi informează persoanele care pot interveni 

pentru remediere; 

x) respectă confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine cu privire la copii sau la activitatea 

unităţii; 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de sef complex trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ 

superior în domeniul psihologie, asistenţă socială sau 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. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este: 

a) asistent medical, 

b) asistent social ; 

c) psiholog ; 

d) educator, 

e) instructor de educatie, 

f) îngrijitor ( copii) 

(2)Principalele atribuţii ale asistentului social: 

a) conduce evidenţele privind: 

 registrul de internări-externări ale copiilor din centrul de plasament; 

 registrul de corespondenţă;  

 registrul de evidenţă a arhivei dosarelor copiilor din centrul de plasament; 

 cartea de imobil;  

 toate registrele repartizate prin procedurile operationale ale Complexului de Servicii Comunitare 

“Rază de Soare” Băicoi. 



b) monitorizează respectarea drepturilor copilului în cadrul instituţiei, iar în situaţiile când constată 

încălcări ale acestor drepturi sesizează conducerea instituţiei, propunând măsurile adecvate; 

c) verifică dosarul copilului la intrarea acestuia în instituţie şi îi înregistrează intrarea în registrul 

special; 

d) urmăreşte evoluţia situaţiei fiecărui copil, asigurând prin acţiunile sale clarificarea statutului 

juridic al copiilor; 

e) asigură respectarea dreptului copilului la educatie prin înscrierea în formele de învăţământ 

corespunzătoare  vârstei şi caracteristicilor individuale ale copiilor; 

f) transmite informaţiile solicitate de diverse instituţii cu privire la copiii aflaţi în plasament în 

cadrul instituţiei, respectând principiul confidenţialităţii şi raspunzând direct de corectitudinea 

datelor; 

g) întocmeşte şi desfaşoară activităţile cuprinse in  P.I.S.-urile pentru care este nominalizat; 

h) colaborează cu asistenţii sociali din cadrul compartimentelor aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. 

Prahova în instrumentarea cazurilor 

i) mediază relaţia copilului cu familia naturală; 

j) participă la elaborarea de studii, analize şi sinteze cu privire la diverse aspecte ale respectarii 

drepturilor copilului; 

k) acordă consiliere copiilor şi familiilor acestora ( naturală/ substitutivă); 

l) respectă codul deontologic profesional;  

m) desfăşoară acţiunile care presupun înlăturarea cu promptitudine a situaţiilor de risc, cu respectarea 

legislaţiei şi a procedurilor specifice; 

n) manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare, atât în plan 

profesional cât şi în plan personal; 

o) valorifică şi  aplică în activitate  informaţiile achiziţionate în cadrul întalnirilor echipei 

pluridisciplinare, a cursurilor de formare sau prin studiu individual. 

p) respectă confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine cu privire la copii sau la activitatea 

unităţii; 

q) în calitate de manager de caz are următoarele atribuţii principale : 

 coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului; 

 elaborează PIP/ celelalte planuri prevăzute în legislaţie şi alcătuieşte echipa 

multidisciplinară şi, după caz, interinstituţională, organizează întâlnirile cu echipa, precum 

şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului; 

 asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/ reprezentantului legal şi a copilului, şi 

îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de 

caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, 

sprijin emoţional, consiliere);  

 asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; 

 asigură respectarea etapelor managementului de caz; 

 întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului; 

 comunică la D.G.A.S.P.C., cazurile pentru care a fost luată decizia de închidere. 

 

(3)Principalele atribuţii ale psihologului: 

a) Observă şi evaluează sistematic  dezvoltarea copiilor din centru; 

b) Desfăşoară programe proiectate să stimuleze dezvoltarea Eului şi conştiinţa propriei identităţi a 

copiilor; 

c) Urmăreşte dezvoltarea unei relatii constructive între copil şi adult (persoana de referinţă); 

d) Elaborează şi desfăşoară planuri de terapie individuală pentru copiii care necesită astfel de 

intervenţii, în limita competenţei; 

e) Urmăreşte iniţierea copilului în regulile social acceptate şi în formarea deprinderilor de ordine şi 

igienă în cadrul activităţilor instructiv educative proiectate de către instructorul de educaţie; 



f) Completează periodic fişe de evoluţie a caracteristicilor copilului în principalele axe de 

dezvoltare; 

g) Colaborează permanent cu educatorii,cu personalul medical şi cu cel de îngrijire,primind şi 

oferind toate informaţiile legate de dezvoltarea psiho-fizică a copilului; 

h) Asigură un climat propice dezvoltării armonioase a copilului acordând sprijin psiho-pedagogic 

personalului de îngrijire şi de educaţie; 

i) Furnizează informaţii instructorilor de educaţie în legatură cu caracteristicile psihologice ale 

beneficiarilor. 

j) Supraveghează şi controlează buna desfăşurare a activităţilor stabilite prin planificare, oferind 

sugestii şi îndrumări. 

k) Oferă consiliere părinţilor copilului care urmează să revină în familie; 

l) Supervizeză alcătuirea P.I.S.-urilor fiecărui copil şi urmareşte aplicarea acestora; 

m) întocmeşte şi desfaşoară activităţile cuprinse in  P.I.S.-urile pentru care este nominalizat; 

n) Participă la propria formare şi dezvoltare personală şi profesională; 

o) Manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare, atât în plan 

profesional cât şi în plan personal; 

p) Valorifică şi aplică în activiate informaţiile achiziţionate în cadrul întâlnirilor echipei 

pluridisciplinare, a cursurilor de formare sau prin studiu individual. 

q) Respectă confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine cu privire la copii sau la activitatea 

unităţii; 

  

(4)Principalele atribuţii ale educatorului: 

a) verifică ţinutei copiilor la şcoală/ grădiniţă; 

b) verifică curăţenia în camerele igienizate în programul de curăţenie generală saptamânală; 

c) reţine şi planifică activităţile speciale ce se desfăşoară în luna în curs; 

d) completează PROGRAMATORULUI lunar; 

e) este responsabil cu evidenţa şi păstrarea notelor de serviciu referitoare la activităţile din centrul de 

plasament; 

f) efectuează programul instructiv educativ pe grupe de vârstă în funcţie de dezvoltarea copiilor 

acordând sprijin pedagogic şi efectuează acţiuni destinate deprinderii autonomiei în viaţa 

cotidiană a copiilor, susţinere în dezvoltarea cognitivă  şi afectivă, dezvoltarea personalităţii şi 

capacităţii  de comunicare şi integrare în viaţa socială şi accesul la un nivel cultural optim; 

g) efectuează activităţi culturale cu copiii cu ocazia diferitelor sărbători ( Crăciun, 1 Iunie, etc); 

h) studiază materialele de specialitate în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate;  

i) susţine dezvoltarea limbajului copilului; 

j) participă la crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională a copilului; 

k) acordă îngrijirile necesare copilului; 

l) realizează educaţia specializată a copilului; 

m) susţine integrarea copilului în viaţa socială; 

n) asigură menţinerea relaţiilor cu familia copilului; 

o) supraveghează şi îndrumă copiii repartizaţi în efectuarea temelor şcolare; 

p) selectează modalităţi de comunicare adecvate; 

q) selectează modalităţi de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei, particularităţile de vârstă 

şi individuale ale copiilor, cu respectarea diversităţii culturale a acestora; 

r) transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ; 

s) se preocupă pentru accesibilizarea informaţiilor cu caracter instructiv-educativ şi respectarea 

obiectivelor propuse; 

t) utilizează feedback-ul în comunicare; 

u) comunică permanent cu ceilalţi salariaţi care desfăşoară activităţi la aceeaşi grupă pentru a obţine 

informaţii relevante despre evoluţia copiilor; prelucrează şi corelează informaţiile obţinute pentru 

a determina o apreciere obiectivă a copiilor; 



v) comunică permanent cu ceilalţi  salariaţi implicaţi în îngrijirea copiilor pentru a identifica cele mai 

potrivite metode în vederea eficientizării activităţii; 

w) întocmeşte şi desfaşoară activităţile cuprinse in  P.I.S.-urile pentru care este nominalizat; 

x) implică activ copiii în procesul instructiv- educativ; 

y) stimulează copiii în vederea participării acestora la propria lor formare si dezvoltare; 

z) abordează lucrul individual cu copiii care necesită îndrumări speciale; 

  

(5)Principalele atribuţii ale instructorului de educaţie: 

a) efectuează programul instructiv educativ pe grupe de vârstă în funcţie de dezvoltarea copiilor 

acordând sprijin pedagogic şi efectuează acţiuni destinate deprinderii autonomiei în viaţa 

cotidiană a copiilor, susţinere în dezvoltarea cognitivă şi afectivă, dezvoltarea personalităţii şi 

capacităţii  de comunicare şi integrare în viaţa socială şi accesul la un nivel cultural optim; 

b) efectuează activităţi culturale cu copiii cu ocazia diferitelor sărbători/evenimente; 

c) participă la crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională a copilului; 

d) acordă îngrijirile necesare copilului; 

e) realizează educaţia copilului 

f) susţine integrarea copilului în viaţa socială; 

g) asigură menţinerea relaţiilor cu familia copilului; 

h) observă şi evaluează sistematic dezvoltarea copilului; 

i) întocmeşte şi desfaşoară activităţile cuprinse in  P.I.S.-urile pentru care este nominalizat; 

j) supraveghează şi îndrumă copiii în efectuarea temelor şcolare; 

k) ajută la efectuarea toaletei şi băii copilului, contribuind la dezvoltarea deprinderilor igienice ale 

acestuia;  

l) administrează alimentaţia copiilor şi îi stimulează pe aceştia să consume cantitatea necesară; 

m) desfăşoară activităţi educative potrivit vârstei copiilor din grupa la care lucrează; 

n) împreună cu personalul specializat desfăşoară activităţi de recuperare a copiilor cu nevoi speciale; 

o) iniţiază copilul în regulile social acceptate prin intermediul regulilor de joc; 

p) se preocupă permanent de dotarea şi autodotarea cu materialul necesar desfăşurării activităţilor cu 

copiii, atât cele de natura administrativă, cât şi educativ-distractive; 

q) iniţiază copiii în formarea deprinderilor de ordine, de igienă personală, grijă şi respect faţă de 

bunurile pe care le au în folosinţă; 

r) transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ; 

s) estimează atent şi revizuieşte periodic bugetul de timp alocat fiecărei activităţi tinând cont şi de 

interesul manifestat de copii şi de capacităţile lor; 

 

(6)Principalele atribuţii ale asistentului medical: 

a) urmăreşte ca în timpul preparării meniului, acesta să corespundă calitativ şi cantitativ conform 

Listei de alimentaţie; 

b) urmăreşte să se respecte regulile de igienă în ceea ce priveşte păstrarea şi prepararea alimentelor, 

regulile de igienă de la blocul alimentar; 

c) urmăreşte să se respecte regulile de igienă în ceea ce priveşte circuitul rufelor la spălătorie şi 

modul în care sunt spălate; 

d) urmăreşte starea de sănătate a copiilor; 

e) asigură tratamentul în caz de urgenţă, efectuează tratamentul profilactic şi tratamentul recomandat 

de medici; 

f) prezintă medicului la vizită copiii care au probleme de sănătate; 

g) recoltează analizele indicate de medicul de familie al copiilor din instituţie; 

h) izolează copiii suspecţi sau bolnavi şi informează medicul; 

i) completează în fişa de consultaţii istoricul privind starea de sănătate a copiilor; 

j) supraveghează personalul de îngrijire în îndeplinirea sarcinilor şi în respectarea regulilor de igienă  

k) verifică aplicarea corectă a tratamentului copiilor; 

l) completează scurtul istoric medical al fiecărui copil din unitate; 



m) are calitatea de gestionar al  inventarului de medicamente şi materiale sanitare, având ca atribuţii 

secundare de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea acestora,  aflate în administrarea, folosinţa 

sau deţinerea, chiar temporară de către unitate, indiferent de modul de dobândire şi locul unde se 

află bunurile. 

n) întocmeşte lista de alimente zilnică 

o) verifică aspectul exterior al copiilor astfel încât îmbrăcămintea acestora să corespundă condiţiilor 

meteorologice, 

p) verifică igiena urmărind respectarea normelor prevăzute de Ministerul Sănătăţii; 

q) informează părinţii despre starea de sănătate şi evoluţia copilului în unitate, făcându-le educaţie 

sanitară; 

r) realizează educaţia sanitară a copilului; 

s) întocmeşte si desfasoara activităţile prevăzute în P.I.S.-urile privind sănătatea; 

t) notează, pregăteşte şi dă indicaţii de administrare a tratamentului copiilor pentru perioada cât nu 

este asistenta medicală de serviciu în instituţie; 

u) completează registrele cu evidenţe speciale medicale; 

 

 (7)Principalele atribuţii ale îngrijitorului (copii): 

a) asigură curăţenia , dezinfecţia şi aerisirea spaţiilor repartizate; 

b) efectuează sau supraveghează în funcţie de stadiul de independenţă al copiilor toaleta zilnică 

sau/şi baia generală; 

c) participă activ la formarea deprinderilor de igienă ale copiilor; 

d) participă activ la programul de dezvoltare a copiilor, conform indicaţiilor personalului de 

specialitate; 

e) supraveghează copiii pe timpul desfăşurării serviciului; 

f) efectuează mici lucrări de reparaţii la îmbrăcămintea copiilor; 

g) urmăreşte starea de sănătate a copiilor şi anunţă urgenţele la cabinetul medical sau la salvare în 

funcţie de gravitatea cazurilor; 

h) iniţiază copiii în formarea deprinderilor de ordine, de igienă personală, grijă şi respect faţă de 

bunurile pe care le au în folosinţă; 

 

ART. 11  

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc.: 

- inspector de specialitate 

- magaziner  

- administrator  

- muncitori calificaţi bucătărie  

- muncitor calificat instalator  

- spălătoreasă  

 

(2)Principalele atribuţii ale inspectorului de specialitate: 

a) Organizarea şi conducerea evidenţelor analitice a conturilor repartizate; 

b) Verificarea lunară a soldului fişelor de magazie pe baza documentelor contabile, a consumului de 

combustibil conform calculelor din  F.A.Z.-uri, a   consumului de timbre; 

c) Întocmirea lunara a balanţei  de verificare a conturilor de alimente, materiale, obiecte de inventar 

şi obiecte de inventar în folosinţă şi cărţi; 

d) Verificarea lunară a concordanţei dintre soldurile conturilor analitice cu soldurile conturilor 

sintetice; 

e) Întocmirea pontajului şi a statului de plată lunar privind salarizarea personalului unităţii; 

f) Participarea alături de întregul colectiv din serviciul contabilitate, la finalizarea închiderii de lună, 

întocmirea balanţei sintetice, balanţelor analitice, dărilor de seamă statistice, dărilor de seamă 

contabile; 



g) Conducerea evidenţelor registrelor privind concediile medicale, concediile de odihnă, vechimea în 

muncă şi a fişelor de post. 

 

(3)Principalele atribuţii ale magazinerului: 

a) Verifică la primirea bunurilor dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoţitoare. 

b) Întocmeşte N.I.R. 

c) Completează zilnic graficele de temperatură pentru aparatele frigorifice. 

d) Verifică termenele de valabilitate ale produselor la intrarea în magazie,le afişează şi le controlează 

periodic. 

e) Eliberează valorile materiale în cantitatea,calitatea şi sortimentele specificate în documentele de 

eliberare aprobate de persoanele competente. 

f) Eliberează alimentele pentru consumul zilnic în baza listei zilnice de alimente APROBATE. 

g) Ţine evidenţa cantitativă a materialelor intrate-ieşite şi aflate în stoc la locurile de depozitare. 

Această evidenţă se ţine cu ajutorul FIŞELOR DE MAGAZIE,pe care le primeşte de la 

contabilitate sub semnatură,completate cu elementele de antet. 

h) Face înregistrări în fişele de magazie zilnic, pe baza documentelor justificative care au servit la 

efectuarea operaţiunilor respective, stabilind stocul cantitativ. 

i) Amenajează depozitele şi magaziile, efectuează depozitarea corespunzătoare a produselor şi 

alimentelor,în conformitate cu normele M.S. 

j) Efectuează curaţenia la locul de muncă, respectând regulile de igienă şi antiepidemiologic. 

k) Conduce evidenţa analitică a obiectelor de inventar pe baza fişelor analitice; 

l) Participă alături de întregul colectiv din compartimentul contabilitate la finalizarea închiderii de 

lună. 

m) Are calitatea de gestionar al bunurilor care intră în patrimoniul unităţii, având ca atribuţii 

secundare de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea acestora,  aflate în administrarea, folosinţa 

sau deţinerea, chiar temporară de către unitate, indiferent de modul de dobândire şi locul unde se 

afla bunurile; 

n) Respectă confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine cu privire la copii sau la activitatea 

unităţii; 

o)  

(4) Principalele atribuţii ale administratorului: 

a) Organizează, îndrumă şi răspunde de întocmirea şi realizarea planurilor de investiţii, reparaţii 

capitale, dotare – construcţii, aprovizionare ale unitaţii; 

b) Îndruma şi controlează munca administrativ – gospodărească din unitate şi propune măsurile 

necesare pentru modernizarea utilajelor din inventarul gospodăresc al unităţii; 

c) Procură ofertele pentru achiziţionarea bunurilor necesare instituţiei, conform legislaţiei; 

d) Verifică la primire actele de achiziţie (facturi, chitanţe, borderouri) pentru depistarea din timp a 

eventualelor nereguli; 

e) Ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de 

muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale; 

f) Ia măsuri de aprovizionare ritmică a unităţii; 

g) Ia măsuri pentru reducerea consumurilor de materiale administrativ-gospodăreşti, şi optimizarea 

stocurilor de materiale; 

h) Urmăreşte corelarea planului de aprovizionare cu creditele bugetare acordate unităţii; 

i) Ia măsurile necesare pentru buna desfaşurare a activităţilor gospodăreşti, igienizarea locurilor de 

muncă, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de confort. 

j) Asigură verificarea la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor; 

k) Ia măsurile necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi a instalaţiilor aferente; 

l) Verifică semnăturile din CONDICA DE PREZENŢĂ; 

m) Ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea     

corespunzătoare a bunurilor materiale, pentru gospodărirea economică şi integritatea acestora; 

n) Controlează şi ia măsurile de asigurare a curăţeniei în unitate; 



o) Organizează planul de curăţenie în exeriorul clădirii şi formează echipa de curăţenie; 

p) Controlează foile de parcurs predate de către şofer; 

q) Verifică şi confirmă referatele prin care se solicită reparaţiile autoturismului din dotare; 

r) Întocmeşte centralizatorul F.A.Z.-rilor şi verifică stocul de combustibil în rezervor; 

s) Asistă la eliberarea alimentelor din magazie şi verifică starea acestora, astfel încat să corespundă 

din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

t) Verifică termenele de valabilitate ale produselor achiziţionate, dar şi ale celor eliberate pentru 

consum; 

 

(5)Principalele atribuţii ale muncitorului calificat bucătărie: 

a) Preia alimentele de la magazia unităţii, conform Foii de Alimentaţie, sub semnătură, verifică şi 

răspunde de calitatea produselor preluate; 

b) Respectă meniul din Foaia de Alimentaţie, reţetele anexate şi cantitatea porţiilor; 

c) Răspunde de pregătirea la timp a meselor; 

d) Răspunde de calitatea mâncărurilor preparate; 

e) Răspunde de păstrarea alimentelor încredinţate în condiţii corespunzătoare; 

f) Respectă circuitul alimentelor la blocul alimentar; 

g) Răspunde de recoltarea şi depozitarea corectă a probelor alimentare; 

h) Asigură respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe; 

i) Răspunde de corecta împărţire a mesei,organizând distribuirea felurilor de mâncare; 

j) Participă la întocmirea meniurilor zilnice pentru copii; 

k) Răspunde de evacuarea resturilor alimentare, depozitarea lor în recipienti şi transportarea la tancul 

de gunoi; 

l) Asigură curăţenia generală şi igiena blocului alimentar, a aparaturii şi instrumentarului folosit la 

prepararea hranei; 

m) Primeşte pe baza de referat materiale pentru întreţinerea şi dezinfecţia blocului alimentar; 

n) Răspunde de inventarul din blocul alimentar; 

o) Respectă normele de igienă personală şi cele legate de igiena echipamentului de lucru; 

 

(6)Principalele atribuţii ale spălătoresei: 

a) cunoaşte şi aplică normele privind circuitele rufelor, spălarea şi dezinfecţia acestora în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 

b) dezinfectează, spală şi calcă articolele de îmbrăcăminte / cazarmament ale copiilor/ unităţii; 

c) foloseşte cu responsabilitate aparatura care i se pune la dispoziţie şi cu care este dotată spălătoria, 

respectând normele P.S.I. şi P.M. 

d) asigură folosirea raţională / economicoasă a materialelor puse la dispoziţie; 

e) întocmeşte referatul de necesitate pentru materialele necesare; 

f) asigură curăţenia , dezinfecţia şi aerisirea spaţiilor repartizate; 

g) efectuează mici lucrări de reparaţii la îmbrăcămintea copiilor; 

 

(7) Principalele atribuţii  muncitor calificat instalator: 

a) Are obligaţia să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 

îndatoririle de serviciu ce îi revin; 

b) Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a celorlalţi 

angajaţi/beneficiari, aduce la cunoştinţa şefului locului de muncă orice defecţiune 

c) Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de realizare a lucrărilor de 

întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor şi instalaţiilor sanitare, tipurile 

de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite 

d) Execută lucrări de reparaţii  la instalaţiile de încălzire, apă, canal, aer,  precum şi întreţinerea  

periodică a acestora  

e) Verifică în permanenţă starea tehnică a instalaţiilor existente, propunând remedierile şi reparaţiile 

necesare; 



f) Asigură buna gospodărire a pieselor şi materialelor primite pentru intervenţii  

g) Execută întreţinerea zilnică şi periodică a utilajelor 

h) Pe parcursul  programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor 

primite; 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a)  bugetul local al judeţului; 

c)  bugetul de stat; 

e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

ANEXE: 

- PO SRC–01 Procedura operaţională privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu modificările și 

revizuirile ulterioare  

- PO SRC–02  Procedura operaţională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC–11 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC–12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, cu modificările și revizuirile 

ulterioare 
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ADMITEREA COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-01  
 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 2 din 27  

CUPRINS 

Pagina de gardă 1 

Cuprins 2 

Scopul procedurii 3 

Domeniul de aplicare 4-5 

Documente de referință 6 

Definiții și abrevieri 7-9 

Descrierea procedurii 10-14 

Responsabilități 15-16 

Formular de evidență a modificărilor 17 

Formular de analiză a procedurii 18 

Lista de difuzare a procedurii 19 

Diagrame de proces 20 

11. Anexe  21-27 

 

  



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 3 din 27  

1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 4 din 27  

2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
 

 

        

        

        

 

  



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 18 din 27  

8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 
până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 

-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 
documentele copilului  

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 
- face triajul epidemiologic; 

- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 
- face demersuri pentru obținerea documentelor 

medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 
solicitare dispoziție MC; 

- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   
 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 

echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  
- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  
- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 

- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 
- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 

recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 
- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 
inițială și face evaluarea la primirea în 

centru 

-întocmește programul de acomodare 
- participă la evaluarea copilului în 

cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 
acomodare 

 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 
- întocmește și organizează programul 

de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 
pentru o perioadă de mimin 2 

săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 22 din 30  

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
- 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 4 din 20 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 11 din 20 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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1 

 

 

 

 

 

Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA      Anexa nr. 3.14.2  

la Hotărârea .............. 

din........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI  

CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE “RAZĂ DE SOARE” BĂICOI  

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al CABINETULUI DE 

CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Rază de 

Soare” Băicoi, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, elaborat în vederea asigurării 

funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 

persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, 

vizitatori, voluntari. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Complexul de Servicii Comunitare “Rază de Soare” Băicoi este unitate fără personalitate juridică, 

componentă funcțională aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova. 

(2) Componentele Complexului de Servicii Comunitare “Rază de Soare” Băicoi sunt: 

- Centrul de plasament cu rolul de a asigura protecția, creșterea și îngrijirea copiilor aflați în 

dificultate separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii,  în condițiile legii, a unei 

măsuri de protecție specială; 

- Cabinetul de consiliere și asistență socială (C.C.A.S.) cu rolul de a preveni abandonul și 

instituționalizarea copilului și de a sprijini reintegrarea în familie sau, în situația în care aceasta nu este 

posibilă, găsirea de alternative. Totodată, C.C.A.S. are rolul de a monitoriza familiile și copiii aflați în 

dificultate din comunitatea locală și localitațile învecinate (Băicoi, Florești, Plopeni, Scorțeni, Cocorăștii 

Mislii, Filipeștii de Pădure, Filipeștii de Târg, Ariceștii Rahtivani, Dumbrăvești, Vâlcănești, Cosminele).  

(3) CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, cod serviciu social 8899CZ-F-I, este 

înfiinţat şi administrat de furnizorul DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA, sediul în Ploiești, șoseaua Vestului nr. 14 – 16, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr. 000837din 28.05.2014.  

(4) CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ funcționează în Băicoi, str. Republicii nr. 

62, județul Prahova. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

 



(1) Scopul CABINETULUI DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ este de a sprijini și asista 

părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale, în 

vederea dezvoltării competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și sprijinirea 

copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. 

(2) Ca obiect de activitate, CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ acordă servicii 

sociale specializate, principalele servicii fiind : 

- evaluarea, pregătirea, sprijinirea și monitorizarea copilului și familiei;   

- consilierea psiho-socială și orientarea juridică; 

- informarea și orientarea clienților către servicii complementare; 

- educația parentală; 

- reintegrare familială şi comunitară. 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Unitatea a fost înființată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 112/10.11.2004. 

(2) CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările ulterioare precum și a Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(3) Standard minim de calitate aplicabil: ORDIN Nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime 

obligatorii privind centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și a ghidului metodologic de 

implementare a acestor standarde. 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 

convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România 

este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CABINETULUI DE 

CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ sunt următoarele: 

a) Valorizarea familiei ca mediu prioritar de îngrijire și educare a copilului; 

b) Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor 

părintești; 

c) Asigurarea stabilității și continuitații în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, ținând cont de 

originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică; 

d) Celeritatea în luarea oricarei decizii cu privire la copil; 

e) Centrarea intervențiilor pe copil și familie; 

f) Promovarea parteneriatului cu copilul și familia; 

g) Promovarea responsabilizării clienților și încurajarea inițiativei acestora; 

h) Valorizarea capacităților și resurselor clienților; 

i) Implicarea comunității și responsabilizarea ei pentru protecția și promovarea drepturilor copilului; 

j) Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

m) Deschiderea către comunitate; 

n) Asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

o) Ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 

caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; 



p) Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

q) Preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului 

şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

r) Încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

s) Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

t) Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

u) Responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor 

şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

v) 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; 

w) Colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

pot fi: 

(a) copiii aflați în dificultate separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în 

condițiile legii, a măsurii plasamentului; 

(b) copiii aflați în dificultate pentru care a fost dispus plasamentul în regim de urgență; 

(c) tinerii aflați în dificultate care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de 

protecție specială; 

 (d) copiii aflați în dificultate îngrijiți în cadrul familiilor naturale sau substitutive din comunitatea 

locală și părinții sau alți reprezentanți legali ai acestora care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de 

integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc. 

(e) copiii aflați în situație de risc din comunitățile locale (Băicoi, Florești, Plopeni, Scorțeni, 

Cocorăștii Mislii, Filipeștii de Pădure, Filipeștii de Târg, Ariceștii Rahtivani, Dumbrăvești, Vâlcănești, 

Cosminele) și familiile acestora. 

(f) părinții/familiile extinse/familiile substitutive care: 

- necesită competențe/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice în 

domeniu, 

- trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și creștere a copiilor care nu 

corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate, 

- constată existența/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea 

normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în 

pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională. 

(2) Condiţiile de acces/admitere sunt următoarele  

Preluarea cazurilor se poate face prin: 

- referire de la  instituții, servicii, specialiști, organisme private autorizate ; 

- orientare de la managerul (responsabilul de caz) din cadrul D.G.A.S.P.C.; 

- solicitări directe din partea potențialilor clienți. 

Admiterea pentru accesul la serviciile CABINETULUI DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ se face prin decizia privind aprobarea cererii de includere în programul de consiliere, dată de 

șeful de complex, eliberată în urma cererii  beneficiarilor sau referirii cazului de către alte instituții, 

conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor operaționale.. 

Pentru cazurile de plasament familial, admiterea în cadrul serviciului se face în urma eliberării 

dispoziției de manager de caz și stabilirii măsurii de protecție. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor  

Închiderea cazului are loc în momentul în care rapoartele de monitorizare evidențiază faptul că 

asistența beneficiarului nu mai este necesară sau la solicitarea în scris a beneficiarilor sau a reprezentanților 



beneficiarilor. Pe tot parcursul intervenției, responsabilul planului personalizat de consiliere pregătește 

beneficiarul în vederea încheierii cazului, respectând legislația în vigoare și procedurile operaționale. 

După încetarea acordării serviciilor, responsabilul planului personalizat de consiliere asigură 

monitorizarea cazului pentru o perioadă de cel puțin 3 luni, cu posibilitatea de prelungire cu avizul 

coordonatorului centrului 

Pentru cazurile de plasament familial, încetarea serviciilor se face  

-în baza documentelor emise de Instanța de judecată/Comisia pentru protecția copilului care admit 

modificarea sau încetarea măsurii de protecție speciale; 

- la împlinirea vârstei de 18 ani tinerii pot ieși din sistemul de protecție al copilului la solicitarea 

acestora, conform prevederilor legale 

- reintegrarea în familia naturală/extinsă/substitutivă. 

- plasament la o altă persoană sau familie cu domiciliul în afara zonelor arondate serviciului, 

plasament la un asistent maternal, plasament la un tip de serviciu rezidential licențiat în condițiile legii. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 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, în funcție de gradul de întelegere; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. 

i) dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale; 

j) dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte 

persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament; 

k) dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte 

persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru nu 

contravine interesului său superior; 

l) dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale; 

m) dreptul la libertate de exprimare; 

n) copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme 

care îl privește; 

o) dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie ; 

p) dreptul la libera asociere în structuri formale și informale, precum și libertatea de întrunire pașnică, 

în limitele prevazute de lege; 

q) copilul aparținând unei minorități naționale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață 

culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 

precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membri ai comunității din care face 

parte; 

r) dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau 

altor tratamente umilitoare ori degradante; 

s) dreptul să depună singur plângeri referitoare la încalcarea drepturilor sale fundamentale; 

t) dreptul să crească alături de parinții săi; 

u) dreptul să fie crescut în condiții care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și 

socială; 

v) dreptul la protecție alternativă; 

w) dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de 

serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 

http://legeaz.net/og-137-2000-discriminare/
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x) dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, 

morală și socială; 

y) dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația 

în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește; 

z) dreptul de a primi o educație care sa îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a 

aptitudinilor și personalității sale; 

aa) dreptul la odihnă și vacanță; 

bb) dreptul de a menține relații cu alte persoane, dacă acestea nu au o influență negativă asupra 

dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale; 

cc) dreptul de a fi protejat împotriva oricaror forme de violență, abuz, rele tratamente sau neglijență; 

dd) dreptul de a fi protejat împotriva exploatării; 

ee) dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ  au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze, în funcție de gradul său de înțelegere, 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 participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 

individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică; 

d) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ programului 

de intervenţie specifică; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale  CABINETULUI DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale  prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

- evaluarea, pregătirea, sprijinirea și monitorizarea copilului și familiei  

- consilierea psiho-socială și orientarea juridică; 

- informarea și orientarea clienților către servicii complementare 

- educația parentală 

- reintegrare familială şi comunitară 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- Încadrarea activităților desfășurate în strategia adoptată și respectarea rolului unității; 

- Misiunea serviciului este formulată în scris, afișată,  cunoscută și promovată atât în cadrul acestuia, 

cât și în comunitate 

- Misiunea este actualizată/ reevaluată/ modificată ( dacă este necesar) o data pe an, avizată de către 

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

- Elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 

prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- Asigurarea de servicii de calitate  

- Monitorizarea  privind  îngrijirea, educația, starea de sănătate și socializarea copiilor  

- Încurajarea beneficiarilor să participe activ la viața cotidiana din comunitate, luarea deciziilor în 

privința viitorului lor, exprimarea opiniilor în legătură cu toate aspectele care-i privesc 

- Asigurarea dreptului  la intimitate şi confidențialitate 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
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- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

- structurarea și planificarea serviciilor oferite;   

- implicarea comunității și a factorilor locali în susținerea familiei naturale în vederea menținerii sau 

reintegrării  copiilor ( dupa caz) 

- formare profesională continuă   

- schimb de experiență cu specialiștii din domeniu  

e) respectarea legislației în vigoare în activitatea financiară și de resurse umane. 

- respectarea cerinţelor legate de structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de 

personal întocmirea fişelor de post, evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului; 

- perfecţionarea continuă a personalului; 

- asigurarea necesarului de echipament, rechizite, materiale informative necesare; întocmirea 

necesarului de buget propriu al serviciului, propuneri de achiziţii produse şi materiale; 

- numărul şi structura de personal ale serviciului sunt satisfăcătoare pentru îndeplinirea misiunii 

acestuia în condiţii optime. Resursele umane ale serviciului au pregătirea corespunzătoare şi abilităţi 

de a lucra individual cu beneficiarii şi în echipă 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) CABINETUL DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ are prevăzute 5 posturi, din care: 

a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:  

- asistent social (263501) 

- psiholog ( 263401) 

- inspector de specialitate (263101) 

b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

- sofer (832201) 

c) personal de conducere ce are atribuții pentru toate componentele complexului  

d) unitatea poate atrage și persoane care doresc să lucreze ca voluntari, în baza unui contract de voluntariat 

încheiat în condițiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă 80 % din totalul personalului. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este ( cu atribuții pentru toate componentele complexului):   

- şef de complex  ( 111225 ) 

- șef  serviciu contabilitate – administrativ ( 111225 ) 

Personalul de conducere are atribuții în coordonarea ambelor componenete ale Complexului. 

(2) Principalele atribuţii ale sefului de complex sunt: 

 asigura, în cadrul unitații, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile copilului;  

 ia în considerare și analizeaza orice sesizare ii este adresata, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

 gestioneaza unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 asigura operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 asigura coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unitații; 

 raspunde de calitatea activitaților desfașurate de personalul din cadrul unitații și  dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conduca la îmbunatațirea acestor activitați, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens ; 

 organizeaza acivitatea personalului și asigura respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare și functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementeaza desfașurarea 

activitații în cadrul unitații ;  



 asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unitații, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a 

copilului; 

 reprezinta formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii organizatorice 

și a numarului de personal; 

 elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unitații; 

 elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire și 

perfecționare ; 

 elaboreaza anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unitații, în limita resurselor alocate, în 

termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

 elaboreaza proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

 elaboreaza rapoartele generale privind activitatea unitații, stadiul implementarii obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezinta D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

 realizeaza raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unitații ; 

 elaboreaza/revizuiește metodologia de organizare și funcționare, regulamentul intern sau, dupa caz, 

normele interne de functionare, proceduri de lucru, etc, ; 

 elaboreaza si implementeaza proiecte care au scop imbunatațirea activitații de asistență  socială în 

instituție, 

 evalueaza anual personalul din subordine și propune calificativele acestora ; 

 sesizeaza conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respecta 

legile, regulamentele, dispozițiile in vigoare sau codul deontologic ; 

 avizeaza graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihna și ale concediilor fără 

plată ; 

 propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat și cuantumul 

primelor, în raport cu resursele alocate ; 

 vizeaza corespondenta unitații și urmărește circuitul documentelor în instituție ; 

 aproba meniul și lista zilnică de alimente ; 

 urmarește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalitații acestora ; 

 colaboreaza cu alte instituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătațirea serviciilor de asistența socială oferite beneficiarilor ; 

 desfăsoară activitați de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității ; 

 elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unitații în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

 administrează resursele financiare ale unitații în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea financiara, evidenta bugetara, conform legii ; 

 asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor comisiei ; 

 elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și 

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare 

și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate 

de conducerea entității publice; 

 elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

 elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

 elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 

 întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 



 întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

 elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

 analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

 elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

 stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

 elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

 transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

 sesizeaza imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

daca a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil ; 

 respecta codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Funcționare; 

 acorda viză BUN DE PLATĂ  pe facturile de bunuri materiale și prestări servicii ; 

 cunoaște și respecta normele SSM și PSI ; 

 respectă confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine cu privire la copii sau la activitatea 

unităţii; 

 îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenței. 

 (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. Candidaţii 

pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenți de studii superioare  în domeniul  

psihologie, asistență socială, sociologie, absolvite cu diploma de licența, cu vechime de minimum 2 ani în 

domeniul  serviciilor sociale, sau  studii superioare în domeniul  juridic, medical,  economic și al șiințelor 

administrative  absolvite cu diploma de licența,  cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 

sociale . 

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este: 

- asistent social; 

- psiholog ; 

- inspector de specialitate  

(2) Principalele atribuții ale asistentului social: 

a) instrumentează  cazurile copiilor în dificultate pentru zonele repartizate din cele arondate Cabinetului 

de Consiliere și Asistență Socială, pentru care este manager de caz, în conformitate cu Dispoziția 

Directorului Executiv Adjunct al D.G.A.S.P.C. Prahova  

b) în calitate de manager de caz are urmatoarele atribuții principale : 

- coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului; 

- elaborează PIP/ celelalte planuri prevăzute în legislaţie şi alcătuieşte echipa multidisciplinară 

şi, după caz, interinstituţională, organizează întâlnirile cu echipa, precum şi cele individuale cu 

profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului; 

- asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi îi 

sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de 

ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin 

emoţional, consiliere);  

- asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; 

- asigură respectarea etapelor managementului de caz; 

- întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului; 

- coordonează metodologic responsabilii de caz prevenire; 

- comunică, cu avizul superiorului ierarhic, la D.G.A.S.P.C., cazurile pentru care a fost luată 

decizia de închidere. 



c) reevaluează periodic – prin deplasări la domiciliul părinților naturali și/sau familiilor substitutive 

aplicarea măsurilor de protecție stabilite; 

d)  efectuează demersuri în vederea identificării de familii sau persoane cărora copilul să le poata fi dat în 

plasament pentru evitarea instituționalizării; 

e) pregătește, asigură și mediază contactele directe între copil și parinții săi naturali sau familia lărgită, 

substitutivă sau potențial adoptivă; 

f) asigură monitorizarea și evaluarea relațiilor copil - părinte pentru cazurile instrumentate; 

g) acordă suport și consiliere copilului, familiei și persoanelor de referință pentru copil; 

h) întocmește rapoarte după vizita lunară pentru copiii reintegrați în familie; 

i) depistează, monitorizează și evaluează familiile în dificultate din zona repartizată; 

j) în limita resurselor disponibile, acordă solicitanților suport material și/sau financiar; 

k) acordă informații și consiliere socială pentru îndrumarea clienților; 

l) furnizează profesioniștilor în domeniu date și materiale informative pe teme de interes general în 

protecția copilului și în aspecte particulare ale ocrotirii lor; 

m) colaborează cu asistenții sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  

Prahova și asistenții sociali ai Centrelor de Plasament din județ pentru asigurarea coerenței și 

continuității intervențiilor care privesc copilul, cu scopul unei finalități comune în pregătirea copilului 

pentru reintegrarea familială; 

n) colaborează cu personalul instuțiilor publice sau ONG- urile pentru prevenirea abandonului și a 

instituționalizării copiilor, sprijinirea (re)integrării lor în familie și în comunitate, pentru combaterea 

fenomenului de abuz, maltratare sau neglijare a copilului, conform protocoalelor de colaborare 

încheiate; 

o) colaborează cu medicii de familie, pentru monitorizarea gravidelor și a copiilor aflați în situații de risc; 

p) colaborează cu personalul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă în scopul sprijinirii 

tinerilor în dificultate în găsirea unui loc de muncă; 

q) colaborează cu alte instituții și organizații similare în domeniul protecției drepturilor copilului; 

r) respectă drepturile la imagine și confidențialitate ale clienților; 

s) sprijină organizarea acțiunilor de sensibilizare și informare a profesioniștilor din rețea având ca obiect 

prevenirea situațiilor de separare a copiilor de familie; 

t) întocmește evidențe ale cazurilor instrumentate pentru monitorizarea și raportarea rapidă; 

(3)Principalele atribuții ale psihologului: 

a) participă la evaluarea cazurilor arondate cabinetului; 

b) oferă consiliere copiilor și familiilor aflate în dificultate; 

c) îndrumă asistenții sociali în abordarea cazurilor speciale; 

d) monitorizează evoluția cazurilor instrumentate; 

e) dezvoltă activități de informare asupra drepturilor copilului și a activității  C.C.A.S. în comunitate; 

f) colaborează cu toate instituțiile și /sau ONG-urile care pot da informații sau susține cazurile; 

g) respectă drepturile la imagine și confidențialitate ale clienților; 

h) organizează acțiuni de sensibilizare și informare a profesioniștilor din rețea având ca obiect 

prevenirea situațiilor de separare a copiilor de familie; 

i) întocmește planul personalizat de intervenție pentru fiecare client împreună cu echipa și 

procedează la reevaluarea acestuia în termenele stabilite; 

j) desfășoară acțiunile care presupun înlăturarea cu promptitudine a situațiilor de risc, cu respectarea 

legislației și a procedurilor specifice; 

k) semnalează situațiile de violență asupra copilului în conformitate cu legislația în vigoare; 

l) urmărește dezvoltarea unei relații constructive între copil și adult (persoana de referință); 

m) elaborează și desfășoară planuri de terapie individuală pentru copiii care necesită astfel de 

intervenții; 

n) manifestă interes constant pentru activități care conduc la propria dezvoltare, atât în plan 

profesional cât și în plan personal; 

o) valorifică și aplică în activiate informațiile achiziționate în cadrul întâlnirilor echipei 

pluridisciplinare, a cursurilor de formare sau prin studiu individual. 



p) respectă confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la copii sau la activitatea 

unității; 

(4)Principalele atribuții ale inspectorului de specialitate: 

a) îndrumă, sprijină şi monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale arondate din 

judeţ în domeniul  asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului. 

b) popularizează prevederile legislative în domeniu; 

c) popularizează strategiile și panurile anuale de acțiune; 

d) întocmește situațiile statistice referitoare la problematica beneficiarilor serviciilor CCAS; 

e) acordă consultanță și sprijin persoanelor cu atribuții de asistență socială/SPAS-uri în vederea 

aplicării corespunzătoare a legislației specifice; 

f) încheie parteneriate și elaborează programe specifice cu autoritățiile locale în domeniul protecției 

copilului; 

g) participă la efectuarea demersurilor în vederea identificării de familii sau persoane cărora copilul 

să le poata fi  dat în plasament pentru evitarea instituționalizării; 

h) organizează și planifică activitățile necesare pentru dezvoltarea și susținerea cursurilor de 

dezvoltare a abilităților parentale (Școala părinților) 

i) respectă drepturile la imagine și confidențialitate ale clienților; 

j) întocmește evidențe ale cazurilor instrumentate pentru monitorizarea și raportarea rapidă; 

k) participă la elaborarea de studii, analize și sinteze cu privire la diverse aspecte ale respectării 

drepturilor copilului; 

l) abordează lucrul în echipă pentru bunul mers al activității; 

m) desfășoară acțiuni care presupun înlăturarea cu promptitudine a situațiilor de risc, cu respectarea 

legislației și a procedurilor specifice  ; 

n) semnalează și/ sau se autosesizează în cazurile de violență asupra copiilor. 

(5) Principalele atribuții ale şoferului: 

 a)      efectuează transporturi cu maşina conform delegaţiilor; 

b)      întreţine şi efectuează în limita competenţei mici reparaţii la maşina din dotare; 

c)      cunoaşte şi respectă regulile igienico – sanitare şi de securitate, pentru ca transportul pe care 

îl asigură cu maşina unităţii să se desfăşoare în condiţii normale; 

d)      completează foile de parcurs cu respectarea strictă a kilometrajului, şi le predă la 

contabilitate; 

e)      primeşte pe bază de bon de consum bonuri  de combustibil al căror cotor îl anexează la foaia 

de parcurs; 

f)        preia corespondenţa şi publicaţiile de la căsuţa poştală de două ori pe săptămână; 

g)      aduce la cunoştinţa conducerii defecţiunile apărute la maşină, întocmeşte referat şi propune 

reparaţiile. 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

- bugetul local al judeţului; 

- bugetul de stat; 

- donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

- fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

- alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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                      la Hotărârea nr……… 
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      REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE  

CENTRUL DE PLASAMENT   

DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE SINAIA 

 

 

 

ART. 1. 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de Plasament, 

componentă funcțională a Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, aprobat prin Hotărârea   

Consiliului Județean Prahova, 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, structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de 

personal și finanțarea centrului. 

 (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, 

vizitatori.  

 

ART. 2.  

Identificarea serviciului social 

(1) Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, cod serviciu 

social  8790 CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000837, 

deţine Licenţa de funcţionare  seria LF nr.0000115. Centrul  de Plasament  din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare  Sinaia, cu sediul în Sinaia, str. Mînăstirii nr. 11A  funcționează temporar în 

oraș Breaza, str. Ocinei nr. 2, județul Prahova. 

 

ART. 3  

Scopul serviciului social 

(1). Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia este unitate 

fără personalitate juridică, aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova, care are rolul de a asigura 

protecţia, creşterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a 

stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului. 

(2) Misiunea serviciului social este de a asigura accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru 

integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională.  

 

ART. 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia funcţionează 

cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de : 

- Legea nr. 292/2011, Legea Asistenței sociale  cu modificările ulterioare,  

- Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- alte acte normative secundare aplicabile domeniului 

http://lege5.ro/en/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2016-01-14
http://lege5.ro/en/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=&d=2016-01-14
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(2) Standardul minim de calitate aplicabil serviciului social este Ordinul 25/2019, privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din 

sistemul de protecție specială – Anexa nr. 1. Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu 

cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporat sau definitiv de părinții săi. 

(3) Centrul de Plasament Sinaia este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 

132/2004.  

(4) Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 192/18.12.2018 a fost înființat Complexul de 

Servicii Comunitare Sinaia, care are în componență centrul de plasament. 

(5) Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 121/28.09.2018 Centrul de Plasament din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, funcționează temporar în orașul Breaza, str. 

Ocinei nr. 2, județul Prahova.  

 

ART.5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia se organizează 

şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 

socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 

legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale 

în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în Centrul de Plasament din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Sinaia sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, 

cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, 

în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 

care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

Art.6 Beneficiarii serviciilor sociale 

(1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Plasament,  sunt copii/ tineri  de 

ambele sexe, cu vârsta cuprinsă între 7-18/26 ani, care au domiciliul sau au fost identificați pe raza 

administrativ-teritorială a județului Prahova, aflaţi în următoarele situaţii : 

(a) copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile 

legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu ; 

(b) copii pentru care a fost dispus în condiţiile legii plasamentul în regim de urgenţă ; 
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(c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie 

specială ; 

(d) copiii neînsoţiţi de către părinţi sau alt reprezentant legal, care solicită o formă de 

protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor. 

(2) Admiterea beneficiarilor în cadrul Centrului de Plasament  se face numai în baza : 

(a) măsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către comisiile pentru protecţia  

copilului sau instanţa judecătorească ; 

(b) dispoziţiilor de plasament în regim de urgenţă emise de către directorul executiv al 

D.G.A.S.P.C. Prahova sau măsura de plasamanent în regim de urgență dispusă de către 

instanţa judecătorească. 

Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia respectă 

Procedura operațională privind Admiterea copiilor în centrul reziațial, elaborată de către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii 

sociale, anexă la prezentul regulament. 

(3) Încetarea serviciilor de protecție  din cadrul centrului de plasament se face în baza: 

-  hotărârii emise de Comisia pentru Protecţia Copilului/  a sentinţei civile emise de instanţa 

judecătorească, după caz; 

- la  solicitarea scrisă a  tânărului, la dobândirea capacității depline de exercițiu.  

Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia respectă 

Procedura Operațională privind Încetarea îngrijrii copiilor în centrul rezidențial, elaborată de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de 

servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

 (4) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Plasament, au următoarele 

drepturi : 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 

religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;  

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 

deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;  

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;  

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate;  

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;  

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;  

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;  

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi.  

(5) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Plasament Sinaia au urmatoarele 

obligații : 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică;  

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de înțelegere etc., la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale;  

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament și regulamentul  intern al centrului. 

 

Art 7. Activități și funcții 

Principalele funcţiile ale Centrului de Plasament Sinaia sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioada  determinată; 

3. asistență medicală și îngrijire personală; 

4. educare și informare; 

5. dezvoltare abilități de viață independentă; 

6. consiliere psihosocială şi suport emoţional 
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7. supraveghere; 

8. socializare și petrecere timp liber; 

9. preparare hrană caldă și acordare masă (3 mese/zi) ; 

10. menaj, curațenie, pază și întreținere ; 

11. integrare/reintegrare socio- familială;   

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea, utilizarea și distribuirea de materiale informative privind activitățile derulate și  

serviciile oferite; 

2.  sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele copiilor prin 

intermediul mass-mediei locale, vizite în școli, spitale, etc.; 

3. realizarea de materiale informative despre serviciile partenere ale centrului rezidențial 

existente în comunitate; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea și aplicare unei Carte a drepturilor beneficiarilor și asigurarea informării 

beneficiarilor/reprezentanților legali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă; 

2. planificarea și organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor 

beneficiarilor, precum și privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și 

neglijență asupra beneficiarilor; 

3. deținerea și aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în 

principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, 

acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectarea 

eticii profesionale în relația cu beneficiarii și organizarea de sesiuni de instruire a personalului 

privind prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare și 

relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

4.inițierea unor colaborări cu instituțiile publice sau private din comunitate pentru promovarea  

unei imagini pozitive a beneficiarilor și prevenirea situațiilor de dificultate în care aceștia pot 

intra. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, 

conform legislației în vigoare; 

2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

4. facilitarea participării tuturor beneficiarilor și a personalului la stabilirea obiectivelor și 

priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor; 

5. deținerea și aplicarea unor instrumente proprii de măsurare a gradului de satisfacție a 

beneficiarilor; 

6. formarea profesională continuă a personalului. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. ținerea evidenței produselor/ bunurilor achiziționate și asigurarea dotării, întreținerii și folosirii 

eficiente a bazei materiale și bunurilor din dotare; 

2. asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate; 

3. administrarea și coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate. 

4. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și donațiile; 

5. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

Art 8.Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
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(1)  Centrul de Plasament Sinaia din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia funcţionează 

cu un număr total  de 46 posturi ( din care 3 posturi de conducere și 43 posturi de execuție)  conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova, după cum urmează: 

a) personal de conducere: conducerea Centrului de plasament este asigurată de către conducerea 

complexului ( 3 posturi, pentru toate componentele): 

 şef de complex (111225);  

 coordonator personal de specialitate (111220); 

 șef serviciu contabilitate- administrativ (111225); 

b)  personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar- 32 posturi : 

 asistent social (263501)  

 psiholog (263402)  

 instructor de educație (235204) 

 educator (263508)  

 îngrijitori (532104)  

 asistent medical (325901)  

c)  personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 11 posturi: 

 inspector de specialitate ( 263101)  

 magaziner (432102)  

 administrator (515104)  

 muncitor calificat bucătarie ( 512001) 

 muncitor calificat instalator ( 712609) 

 spalatoreasa ( 712103) 

 șofer ( 832201) 

d)  Unitatea poate atrage și persoane care doresc să lucreze ca voluntari, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat în condițiile legii. 

(2)  Personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din totalul personalului. 

 

Art 9 Personalul de conducere 

(1)  Conducerea Complexului de Servicii Comunitare Sinaia,  este asigurată de un șef de complex, de 

un coordonator personal de specialitate și de un șef serviciu contabilitate- administrativ, pentru toate 

componentele acestuia.  

În situaţia în care şeful de complex este temporar indisponibil, atribuţiile acestuia sunt 

preluate de coordonator personal de specialitate / șef serviciu contabilitate- administrativ sau după 

caz de către  un membru desemnat de către acesta, cu avizul directorului executiv al DGASPC 

Prahova. 

(2) Atribuţiile  personalului de conducere. 

a). Principalele atribuții ale șefului de complex sunt: 

- asigură în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului ;  

- ia în considerare şi analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului ; 

- gestionează unitatea în baza dispoziţiilor legale şi a dispoziţiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

-  asigură operaţionalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componenetele unităţii ; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens ; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare și funcționare, a regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea 

activităţii în cadrul unităţii ; 

- asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a 

copilului ; 

- reprezintă formal salariaţii în relaţia cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova ; 
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- revizuieşte periodic şi propune conducerii  D.G.A.S.P.C. Prahova  aprobarea structurii 

organizatorice şi a numărului de personal ; 

- elaborează, revizuieşte şi propune spre aprobare fişele de post ale personalului din cadrul unităţii ; 

- elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la programele 

de instruire şi perfecţionare ; 

- elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor alocate, 

în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi ; 

- elaborează proiectul instituţional- document cadru pentru planificarea serviciilor oferite;  

- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- elaborează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al complexului ; 

- elaborează/ actualizează metodologia de organizare şi funcţionare, regulamentul intern sau, după 

caz, normele interne de funcţionare, proceduri formalizate etc ; 

- elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială în 

instituţie ; 

- evaluează anual personalul din subordine şi propune calificativele acestora ; 

- sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situaţiile în care salariaţii nu respectă 

legile, regulamentele, dispoziţiile în vigoare sau codul deontologic ; 

- avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor fără 

plată ; 

- propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova  personalul care urmează a fi premiat şi cuantumul 

primelor, în raport cu resursele alocate ; 

- vizează corespondenţa unităţii şi urmăreşte circuitul documentelor în instituţie ; 

- aprobă meniul şi lista zilnică de alimente ; 

- urmăreşte accesul copiilor aflaţi în unitate la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere a 

timpului liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora ; 

- colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care vizează 

îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor ; 

- desfăşoară activităţi de identificare a resurselor extrabugetare de finanţare a unităţii ; 

- elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate ; 

- administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii ;  

- respectă  Codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Funcționare, Codul de 

conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova ; 

- sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

- elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare 

și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de 

conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul    

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

- elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 
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- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de  către conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenţei. 

b). Principalele atribuții ale coordonatorului personal de specialitate sunt: 

- asigură, în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului ; ia în considerare orice sesizare și analizează  orice sesizare  îi este adresată, referitoare 

la încălcări  ale  drepturilor copilului ; 

- asigură și răspunde de activitatea de specialitate a serviciilor sociale ale complexului ; 

- alături de șeful de complex gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a  dispozițiilor 

conducerii DGASPC Prahova; 

- asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul DGASPC Prahova; 

- alături de șeful de complex asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate 

componentele unității, conform organigramei stabilita de conducerea DGASPC Prahova; 

- răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul de specialitate din cadrul unității și 

dispune, în limita competenței, măsuri de organizare  care să conducă la îmbunătățirea acestor 

activități sau după caz, formulează propuneri în acest sens; 

- organizează activitatea personalului de specialitate și asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioara și a procedurilor care reglementează desfășurarea activității în 

cadrul unității ; 

- asigura coerența practicilor și acțiunilor  în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea  și obiectivele instituției, în vederea  asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului ; 

- revizuiește  periodic  și propune în scris șefului de complex modificarea structurii organizatorice 

și a numărului de personal ; 

- elaborează, revizuiește și propune  spre aprobare șefului de complex fișele de post ale 

personalului de specialitate din cadrul complexului  ; 

- elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului de 

specialitate la programele de instruire și perfecționare ; 

- face propunuri privind  planul anual de acțiune pentru toate serviile sociale ale complexului și îl 

prezintă spre analiză  șefului de complex, duce la îndeplinire planul de activitate al unității, în 

limita resurselor alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor din subordinea unității, stadiul 

implementarii obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă DGASPC Prahova ; 

- centralizează și întocmește raportul lunar/ raportul anual de activitate al compartimentelor 

complexului  ; 

- elaboreaza și implementează proiecte  care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență 

socială și protecția copilului în instituție ; 

- sesizează șeful de complex cu privire la situațiile în care salariații nu respectă legile, 

regulamentele, procedurile de lucru, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

- vizează corespondența unității  pe linia compartimentelor de specialitate și urmărește circuitul 

documentelor în instituție ; 

- urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere  a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalitații acestora ; 

- colaborează cu alte instituții publice  sau organizații  nonguvernamentale la acțiuni care vizează  

îmbunătățirea  serviciilor de asistență  socială  oferite beneficiarilor ; 

- desfășoară  activități de identificare a surselor extrabugetare  de finanțare a unității ; 

- elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în 

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

- asigură  îndrumare metodologică personalului aflat în subordine ; 

- răspunde de îndeplinirea standardelor minime de calitate în cadrul serviciilor pe care le 

coordonează (Centrul de plasament, Centrul de Resurse si Asistenta Sociala, Centrul Rezidențial 

de Tip Familial Secăria) în conformitate cu prevederile legale ; 
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- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

informeaza șeful de complex cu privire la salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător 

atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului 

muncii etc.; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

-asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

- respectă codul deontologic profesional, Regulamentele de Organizare și Funcționare ale 

complexului, Regulamentul intern, Codul de conduita al personalului contractual al DGASPC 

Prahova ; 

- adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele unității ; 

- cunoaște și respectă normele de protecția muncii, PSI și răspunde de  nerespectarea acestora ; 

- semnalează  situațiile de violență asupra copilului: sesizeaza imediat conducerea institutiei daca 

integritatea fizica sau morala a vreunui copil este in pericol sau a fost martor la vreun  abuz 

săvârșit asupra vreunui copil ;  

- înlocuiește șeful de complex în lipsa acestuia și pe perioada concediilor ;  

- îndeplinește orice alte atribuții  stabilite de lege în sarcina sa,  stabilite de șeful de complex sau 

conducerea DGASPC Prahova, în limita competenței. 

c). Principalele atribuții ale șefului serviciu contabilitate- administrativ sunt: 

- asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității financiare și administrative   la 

nivelul tuturor serviciilor complexului ;  

- coordonează și raspunde de  întreaga activitate desfășurată de catre  personalul din cadrul 

compartimentului contabilitate- administrativ aflat în subordine ; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi dispune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, după caz  

formulează propuneri în acest sens ; 

- organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern şi a procedurilor care 

reglementează desfăşurarea   activităţii în cadrul unităţii ; 

- răspunde de îndeplinirea oricăror alte sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, republicată, 

de regulamentul de aplicare a acestuia, precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie 

economică și financiar- contabilă ; 

- răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, cel puțin odată pe an, precum și în 

orice situații prevăzute de lege ; 

- întocmeşte statul de personal ; 

- întocmește propunerile  privind statul de funcţii şi organigrama instituţiei ; 

- întocmeşte bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiei în funcţie de legislaţia în vigoare şi 

necesități, face propunere de modificare a acestora, pe parcursul anului, dacă este cazul ; 

- întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe surse de venituri ; 

- asigură și răspunde de planificarea și efectuarea plăților, în conformitate cu prevederile legale ; 

- organizează circuitul documentelor în unitate; 

- întocmește proiectele de operaţiuni supuse vizei CFP, pe compartimente, conform legislației în 

vigoare; 

- întocmeşte şi răspunde de evidenţă contabilă sintetică şi analitica a conturilor ; 

- asigură înregistrarea în contabilitate a tuturor actelor justificative necesare inregistrărilor contabile; 
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- verifică formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau viramente, de urmărire a 

debitelor şi achitare a creditelor, furnizorilor și evidența acestora; 

- întocmeşte lunar registrele jurnal, balanțele sintetice şi analitice; 

- ține  evidența sintetica și analitică a gestiunii la alimente  și materiale  în depozit,  a gestiunii de 

valori,  a gestiunilor mijloace fixe, obiecte de inventar și echipament de consum ; 

- verifică și aprobă intrările și ieșirile din magazii în gestiuni ; 

- verifică şi aprobă spre plata drepturile de personal; 

- întocmește lunar sau la cerere raportarile catre DGASPC etc. 

- organizează evidenţa contractelor incheiate de instituţie şi verifică realitatea şi legalitatea acestora ;  

urmăreşte executarea acestora ; 

- organizează gestionarea patrimonială a instituţiei şi verifică prin sondaj gestiunile ; 

- organizează inventarierea valorilor materiale și bănești ; 

- face valorificarea inventarierii şi confruntul acesteia cu evidenţele contabile ; 

- instruieşte şi controlează personalul cu atribuţii de gestionar, organizează crearea de garanţii şi 

garanţii suplimentare gestionarilor; 

- urmăreşte aplicarea baremurilor de hrana, gramajelor, consumului lunar de materiale ; 

- verifică şi aprobă împreună cu conducatorul instituţiei propunerile comisiei de casare a bunurilor ; 

- preia atribuțiile șefului de complex și păstrează ştampila instituţiei în absenţa acestuia ; 

- organizează arhivarea tuturor documentelor contabile ; 

- propune conducatorului instituţiei desemnarea comisiilor de recepţie, licitatie oferte, testarea  

pietei, de inventariere şi casare ; 

- întocmeste fișele de post și fișele de evaluare  a performanţelor profesionale individuale  

 ale salariaților din subordine ; 

- verifică întocmirea documentelor din sponsorizari și donații ; 

- urmăreşte legislaţia şi are obligativitatea de a fi la zi cu aceasta şi se ocupă de abonarea instituţiei la 

Monitorul Oficial, Colecţii de legi si alte publicaţii necesare instituţiei, organizează şi urmăreşte 

evidenţa acestora ; 

- răspunde de legalitatea şi realitatea evidenţelor contabile în faţa controalelor ce vin în unitate ; 

- este persoana desemnată responsabil cu riscurile în cadrul complexului,  

- îndeplineşte şi alte sarcini date de D.G.A.S.P.C. Prahova sau conducătorul instituţiei ; 

- respectă şi promoveaza drepturile copiilor ; 

- are obligaţia de a semnala şefului de centru orice situaţie de violenţă asupra copilului; sesizează 

imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a unui copil este în pericol sau a fost 

martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

- urmărește implementarea măsurilor de control la nivelul compartimentelor; 

- respecta R.O.F.,  Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare şi Funcţionare a centrului Codul 

deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova; 

- cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii, PSI şi  răspunde administrativ, disciplinar sau 

contravenţional de nerespectarea acestora şi a sarcinilor de serviciu; 

(3)  Funcţiile de conducere se ocupă  prin concurs sau, după caz, prin examen, în condițiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de  sef de complex trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 

2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior 

în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 

ani în domeniul serviciilor sociale. 

 (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

Art 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate  din cadrul Centrului de Plasament este format din : 

a) asistent social (263501); 

b)  psiholog  (263402); 

c) educator specializat (263508); 

d) instructor de educație (235204) 

e) asistent medical generalist (325901), 
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f) îngrijitor  (532104) 

(2) Atribuţii şi răspunderi ale personalului de specialitate din Centrul de plasament, pe specialități: 

a) Principalele atribuții specifice ale asistentului social sunt: 

1. Veghează la respectarea drepturilor  copilului în instituţie. Sesizează conducerii unităţii 

situaţiile în care drepturile copilului sunt încălcate ; 

2. Întocmește, păstrează și reactualizează dosarul beneficiarului ; 

3. Îndeplineste atribuţii de manager de caz pentru cazurile repartizate și de  responsabil de caz 

pentru cazurile delegate;     

4. Sesizează şi propune ( pe baza situaţiilor nou apărute) schimbarea strategiei de acţiune ( a 

obiectivelor) atunci când instituţia o cere ; 

5. Colaborează cu echipa multidisciplinară a instituţiei la întocmirea şi reevaluarea P.I.P si P.I.S 

și face propuneri pentru îmbunătăţirea activitatii; 

6. Sprijină, încurajează și inteprinde toate demersurile necesare menținerii/restabilirii legăturii 

copilului cu părinţii, familia largită şi alte persoane importante pentru acesta ;  

7. Propune şi sustine programe specializate la nivelul instituţiei, urmărind  informarea copiilor 

cu privire la serviciile sociale disponibile în comunitate, implicarea lor in viaţa comunităţii 

locale ; 

8. La externarea copiilor din centru preda părintelui pe baza de proces verbal toate actele și 

documentele personale ale copilului ; 

9. Îndeplineşte demersurile necesare întoarcerii în unitate pentru situaţiile în care un copil 

absentează/ pleacă fară permisiune, ţine o evidentă clară a situaţiilor de absenţă fără 

permisiune a copiilor ; 

10. Înştiinţează imediat şeful complexului dacă are suspiciunea sau identifică o situaţie de abuz, 

neglijare sau exploatare a copilului din centru de catre alţi membrii ai personalului și  orice 

situaţie de violenţă asupra copilului. Ţine evidenţa clară a sesizărilor şi reclamaţiilor ; 

11. Participă împreună cu instructorul de educaţie şi psihologul, cu avizul DGASPC, la evaluarea 

iniţială a situaţiei de abuz, neglijare sau exploatare a copilului care a fost semnalată la 

D.G.A.S.P.C. ; 

12. Răspunde de corectitudinea documentelor pe care le întocmeşte, semnează sau vizează în 

cadrul unităţii ; 

13. Îndeplineşte şi alte sarcini specifice locului de muncă la solicitarea conducerii unităţii, în 

limita competenţei ;  

b). Principalele atribuții ale psihologului sunt: 

       1. Realizează evaluarea initială a copilului și stabilește împreuna cu echipa multidisciplinara 

programul individual al copiilor, de terapie psihologica și sociala cu obiectivele și activitățile de 

urmat, dupa stabilirea concluziilor evaluării ; 

       2. Realizeaza evaluarea psihologică a  copiilor asistați; 

       3. Realizeaza consiliere individuala și de grup; 

       4. Realizeaza consilierea, orientarea școlară și profesională pe grupe de varstă ; 

       5. Utilizeaza metodele și tehnicile de lucru agreate de Colegiul Psihologilor ; 

       6. Stabilește un orar de lucru individual cu copii aflați în urmărire ; 

       7. Aplică periodic grile  de evaluare a programelor de terapie , urmărind  evoluția  stării 

copiilor ; 

       8. Intocmește și participa la programele  de integrare  sociala  pentru copii propuși pentru 

reintegrare ; 

      9. Transmite echipei de lucru informații și cunoștințe cu privire la diagnosticul  copilului, regulile 

de bază pentru ameliorarea prognosticului ; 

     10. Organizează întâlniri periodice cu echipa de lucru, pentru stabilirea  obiectivelor și 

activităților cuprinse în programul individual al copilului ; 

      11. Urmareste permanent modul in care acestea  sunt aplicate și monitorizează permanent 

rezultatele obținute ; 

       12. Intocmește documentele specifice (fise individuale,fise de evaluare, rapoarte, analize) pentru 

activitățile la care participă și care i se solicită de superior ; 

c). Principalele atribuții ale educatorului specializat sunt: 
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1. Crează un climat afectiv favorabil dezvoltării  fizice şi psihice a copilului, respectând valorile 

de bază ale unei relaţii parentale de calitate ; 

2. Face parte din echipa multidisciplinară implicată în elaborarea P.I.S.,  și urmărește stadiul 

îndeplinirii obiectivelor propuse, întocmește Jurnalul Copilului, Raportul zilnic de activitate 

și alte documente prevăzute în M.O.F. proceduri operaționale,  dispoziții și note interne; 

3. Prezintă copilului, clar, în funcţie de gradul său de maturitate  care sunt principalele reguli de 

organizare a instituţiei;  

4. Asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate, respectă demnitatea 

copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copil ; 

5. Abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii şi 

favoritisme, nu judecă şi nu etichetează copilul, este capabil să negocieze şi să ofere 

recompense copilului, formează la copil simţul responsabilităţii, încurajează copiii să-şi 

exprime opiniile cu privire la toate aspectele care îi privesc ; 

6. Este alături de copii în desfăşurarea activităţilor acestora ( servirea mesei, igiena personala, 

activități extrașcolare etc), amenajand spaţiiile şi desfăşurând activităţi de tip familial. Se 

asigură în permanenţă că ţinuta copiilor este curată, îngrijită, adecvată activităţilor pe care 

aceştia le desfăşoară ( şcolare sau de timp liber) ; 

7. Îndrumă, sprijină şi urmăreşte copilulul  în administrarea resurselor financiare  provenite din 

banii de buzunar, alocaţii, donaţii etc.  

8. Însoţeşte zilnic copiii preşcolari, din ciclul primar şi gimnazial la unitatea de învăţământ să îi 

preia  la sfârşitul orelor de curs, discută cu cadrele didactice cu privire la evoluţia  şcolară a 

copilului, comportamentul acestuia în unitatea şcolara, participă la toate activităţile la care 

unitatea de învăţământ solicită prezenţa părinţilor, menţine legătura (dupa caz) cu locul de 

munca al tânărului beneficiar; 

9. Elaborează, împreună cu cadrul didactic de la şcoala frecventată de copil,  Programul 

educaţional, anexă a PIP, urmăreşte pregătirea temelor şcolare, urmărind în permanenţă 

îmbunătăţirea randamentului şcolar ; 

10. Propune și realizează planificarea activităților extrașcolare la nivelul instituției, răspunde de 

organizarea activităților organizate la nivelul comunității,  în care sunt implicați beneficiarii ( 

expoziții, spectacole, serbări etc); 

11. Susține și dezvoltă talentele individuale ale beneficiarilor prin realizarea unor cercuri/ateliere 

artistice, sportive, culturale, gospodărești etc; 

12. Organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale copiilor/ 

tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa şi 

a comunicării de grup ; 

13. Urmăreşte starea de sănătate  a copiilor (şi răspunde pe perioada de lucru) și cunoaşte 

modalităţile de acordare a primului ajutor. In cazul în care copilul dă semne de îmbolnăvire 

anunţă imediat cadrele medicale. În lipsa asistentului medical, însoţeşte copilul la medic/ 

spital sau cheamă salvarea (dupa caz). Se interesează de situaţia stării de sănătate a copilului 

spitalizat ( prin vizite sau telefonic în situaţia copilului internat în spitale din alte localităţi); 

14. Cunoaşte datele din dosarul personal al copiilor de la grupa sa, colaborând cu asistentul social 

şi conducerea unităţii. Cunoaşte particularităţile de vârstă, diferenţele individuale de conduită 

şi istoricul copiilor de la grupă, astfel încât să poată stabili o comunicare şi o relaţionare 

adecvată cu aceştia ; 

15. Supraveghează prezenţa în unitate a copiilor încredinţaţi. În situaţia în care un copil 

absentează fără permisiune, are obligaţia de a anunţa imediat ofiţerul de serviciu şi 

conducerea unitaţii, însoţeşte asistentul social la domiciliul părinţilor/ reprezentantului legal 

pentru aducerea în cel mai scurt timp a copilului în unitate, conform procedurilor existente ; 

d). Principalele atribuții ale instructorului de educație sunt: 

1. Crează un climat afectiv favorabil dezvoltării  fizice şi psihice a copilului, respectând valorile 

de bază ale unei relaţii parentale de calitate ; 

2. Face parte din echipa multidisciplinară implicată în elaborarea P.I.S.,  și urmărește stadiul 

îndeplinirii obiectivelor propuse, întocmește Jurnalul Copilului, Raportul zilnic de activitate 

și alte documente prevăzute în M.O.F. proceduri operaționale,  dispoziții și note interne; 
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3. Asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate, respectă demnitatea 

copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copil ; 

4. Abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii şi 

favoritisme, nu judecă şi nu etichetează copilul, este capabil să negocieze şi să ofere 

recompense copilului, formează la copil simţul responsabilităţii, încurajează copiii să-şi 

exprime opiniile cu privire la toate aspectele care îi privesc ; 

5. Este alaturi de copii în desfăşurarea activităţilor acestora, amenajand spaţiiile şi desfăşurând 

activităţi de tip familial. Se asigură în permanenţă că ţinuta copiilor este curată, îngrijită, 

adecvată activităţilor pe care aceştia le desfăşoară ( şcolare sau de timp liber) ; 

6. Îndrumă, sprijină şi urmăreşte copilulul  în administrarea resurselor financiare  provenite din 

banii de buzunar, alocaţii, donaţii etc.  

7. Însoţeşte zilnic copiii preşcolari, din ciclul primar şi gimnazial la unitatea de învăţământ să îi 

preia  la sfârşitul orelor de curs, discută cu cadrele didactice cu privire la evoluţia  şcolară a 

copilului, comportamentul acestuia în unitatea şcolara, participă la toate activităţile la care 

unitatea de învăţământ solicită prezenţa părinţilor, menţine legătura (dupa caz) cu locul de 

munca al tânărului beneficiar; 

8. Insoţeşte  şi supravegheză copiii în timpul servirii mesei, supraveghează  copiii pe durata 

somnului de după amiază, supravegheaza, ajută şi controlează copiii implicaţi în procesul 

instructiv- educativ la efectuarea temelor, urmărind în permanenţă îmbunătăţirea 

randamentului şcolar ; 

9. Organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale copiilor/ 

tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa şi 

a comunicării de grup ; 

10. Urmăreşte starea de sănătate  a copiilor ( şi răspunde pe perioada de lucru). In cazul în care 

copilul dă semne de îmbolnăvire anunţă imediat cadrele medicale. În lipsa asistentului 

medical/infirmierei, acordă primul ajutor beneficiarilor, asigură continuitatea medicației 

prescrise copilului,însoţeşte copilul la medic/ spital sau cheamă salvarea (dupa caz). Se 

interesează de situaţia stării de sănătate a copilului spitalizat ( prin vizite sau telefonic în 

situaţia copilului internat în spitale din alte localităţi); 

11. Cunoaşte datele din dosarul personal al copiilor de la grupa sa, colaborând cu asistentul social 

şi conducerea unităţii. Cunoaşte particularităţile de vârstă, diferenţele individuale de conduită 

şi istoricul copiilor de la grupă, astfel încât să poată stabili o comunicare şi o relaţionare 

adecvată cu aceştia ; 

12. Supraveghează prezenţa în unitate a copiilor încredinţaţi. În situaţia în care un copil 

absentează fără permisiune, are obligaţia de a anunţa imediat ofiţerul de serviciu şi 

conducerea unitaţii, însoţeşte asistentul social la domiciliul părinţilor/ reprezentantului legal 

pentru aducerea în cel mai scurt timp a copilului în unitate, conform procedurilor existente ; 

13. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

e).Principalele atribuții ale asistentului medical sunt : 

1.  Execută zilnic triajul epidemiologic al copiilor, îi izoleaza pe cei bolnavi; 

2. Se deplasează la medicul de familie pentru examinarea copiilor,  execută tratamentul prescris 

de medic și pe cel de prim ajutor ; 

3. Programeaza și însoțește copii la medici specialisti, în funcție de indicația medicului de 

familie. 

4. Controlează în timpul zilei, starea de sănătate a copiilor, iar în caz de urgență anunță medicul 

de familie sau solicită ambulanța pentru internare (în funcție de gravitatea cazului) ; 

5. Coordoneaza programul de educație sanitară a beneficiarilor/ personalului, programul de prim 

ajutor în limita competenței acestuia ; 

6. Participă și răspunde de întocmirea/ reevaluarea PIS de sănătate pentru fiecare copil ; 

7. Supravegheza starea de curățenie a intregii instituții ; 

8. Participă la întocmirea meniurilor zilnice urmărind ca acestea să respecte gramajele, caloriile 

conform normelor legale în vigoare, asistă la eliberarea alimentelor din magazie și semnează 

zilnic, foaia de alimente ; 

9. Verifică zilnic calitatea alimentelor și a hranei preparate; 
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10. Ține evidența instrumentarului, materialelor sanitare și a medicamentelor, registrelor speciale 

( fișele medicale, registrul medical etc)  și răspunde de utilizarea lor; 

11. Răspunde de colectarea și predarea deșeurilor medicale către firma autorizată; 

12. Efectuează triajul zilnic al personalului de serviciu. Ține evidența efectuării controlului 

medical periodic al angajaților; 

13. Însoțește copiii la tratamente și analize medicale în afara instituției. 

14. Ține legatura cu spitalele unde sunt internați copiii. 

f). Principalele atribuții ale îngrijitorului sunt : 

1. asigură zilnic curațenia și igienizarea incintelor vilei și a curții instituției; 

2. răspunde de securitatea si integritatea copiilor, pe perioada programului de lucru ; 

3. efectuează toaleta zilnica a copiilor, urmarind în colaborare cu asistentul medical și sub 

îndrumarea acestuia, formarea și consolidarea deprinderilor igienico-sanitare; 

4. participă la alimentația copiilor, respectând regulile igienico-sanitare, urmărind dezvoltarea 

deprinderilor de autohrănire la copii care nu au aceste deprinderi, in colaborare cu asistentul 

medical si sub indrumarea acestuia; 

5. transportă gunoiul şi rezidurile alimentare în condiţii corespunzătoare şi răspunde la 

depozitarea lor corectă în recipiente. Curăţă şi dezinfectează vasele în care se transportă 

gunoiul. Asigură curăţenia platformei de gunoi menajer; 

6. se îngrijește de aerisirea dormitoarelor, supraveghează programul de dimineață al copiilor, 

scuturarea si aerisirea cazarmamentului, schimbarea lenjeriei la enuretici etci ; 

7. anunță personalul medical de orice modificare survenită în starea de sănătate a copilului. În 

lipsa asistentului medical, asigură îngrijirea minimă medicala a copiilor ( medicație 

prescrisă), solicită, dacă este cazul, intervenție medicală de specialitate prin apelarea 

telefonica a serviciului de ambulanță; 

 

Art 11. Personalul administrativ, gospodărire, întreținere- reparații, deservire 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. este format din : 

a) inspector de specialitate ( 263101); 

b) administrator (515104); 

c) magaziner (432102); 

d) muncitor calificat bucatarie ( 512001); 

e) sofer ( 832201); 

f) muncitor calificat instalator ( 712609); 

g) spalatoreasa ( 712103); 

(2) Atribuţii ale personalului administrativ: 

a)  Principalele atributii ale inspectorului de specialitate sunt; 

1. Efectueaza corect si la timp inregistrarea  documentelelor  justificative care stau la baza 

evidențelor contabile ; 

2. Ține evidența analitică a gestiunilor; 

3. Întocmește ordinele de plata și ține evidența acestora în caietul cu numere de ordine. 

4. Răspunde de primirea, circuitul, păstrarea și evidența corespondenței, precum și de emiterea 

corespondenței unității ; 

5. Răspunde de evidența dosarelor de personal, întocmirea actelor adiționale la contractele de 

muncă ; 

6. Întomește statul de plata și răspunde de acordarea drepturilor de personal și întocmește toate 

documentele statistice și financiare ce derivă din statul de plata ; 

7. Întocmește  documentele justificative din contractele  de sponsorizări și donații ; 

8. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

b) Principalele atributii ale administratorului sunt: 

1. Gestionează patrimoniul instituţiei şi răspunde împreună cu subgestionarii de integritatea acestuia,  

răspunde de casarea efectivă a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar ; 

2. Întocmeşte bonuri de transfer pentru mijloacele fixe şi pentru obiecte de inventar pentru cele 

aflate în gestiunea proprie; 
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3. Întocmeşte  referate de necesitate împreună cu magazinerul, în funcţie de stocurile din magazii şi 

de necesități. ; 

4. Lansează comenzi catre furnizorii contractanţi, cu respectarea normativelor si dispozitiilor in 

vigoare ; 

5. Întocmeşte bonuri de consum pentru eliberarea din magazii ; 

6. Întocmeste împreună cu bucatarul, asistentul medical şi magazinerul lista zilnica de alimente; 

7. Întocmeşte împreuna cu asistentul medical  meniul orientativ săptamanal; 

8. Ţine evidenta consumurilor de carburanţi ;  

9. Răspunde de existenta autorizatilor de functionare a unității ; 

10. Întocmeşte si raspunde de receptiile pentru lucrarile de reparatii si prestari servicii efectuate; 

11. Răspunde administrativ și contravențional pentru nerespectarea sarcinilor de servici, pentru 

pagube sau prejudicii in gestiunea sa, sau colateral daca este cazul ; 

12. Se deplasează în unitate ( în afara orelor de program) în cazul urgenţelor pe  linie administrativă. 

13. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în standardul minim obligatoriu aplicabil și procedurile de 

lucru. 

c) Principalele atributii ale magazinerului sunt; 

1. Recepţionează împreună cu comisia de recepţie bunurile achiziţionate, donate sau transferate; 

2. Ţine evidenţa analitică a gestiunii; 

3. Eliberează bunuri din gestiune numai pe bază de documente întocmite şi aprobate; 

4. Urmareste termenul de valabilitate al produselor aflate in gestiune si raspunde de perisabilitatea 

acestora ; 

5.  Participă la întocmirea listelor zilnice de alimente şi a meniului prezumtiv săptămânal, punând la 

dispoziţia celor care le întocmesc stocurile din magazii; 

6. Ţine evidenţa regimului special ( BCF); 

7. Întocmeşte necesare de aprovizionare cu bunuri, lunare, iar pe cele perisabile sau urgenţe, de câte 

ori se impune ; 

8. Răspunde de integritatea şi bunurile gestionate, de respectarea legislaţiei în vigoare, de 

cunoaşterea şi respectarea normelor de igienă, sanitare şi sanitar- veterinare, de protecţia muncii şi 

PSI şi răspunde administrativ, disciplinar sau contravenţional în caz de nerespectare a celor de mai 

sus cât şi a tuturor sarcinilor de serviciu; 

9. Își aduce aportul la inventarierea anuala a patrimoniului de inventariat în teren. 

d) Principalele atributii ale muncitorului calificat bucatarie sunt: 

1. Prepară hrana zilnică a copiilor conform retetarului si listei de alimente si răspunde de 

respectarea gramajelor si a igienei fito-sanitare a acestora, cu respectarea circuitelor de intrare si 

iesire a alimentelor în si din bucătărie; Asigură servirea mesei efectivului de copii prezenti ; 

2. Răspunde de respectarea regulilor de igiena în alimentatia publică conform legislatiei în vigoare , 

de conditiile de manipulare, depozitare si păstrare a alimentelor eliberate din magazie si de aflat 

în grija sa ; 

3. Răspunde de respectarea cerintelor igienico- sanitare  a bucătăriei, a sălii de mese si a 

dependintelor, spală si dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare, cât si a veselei 

pentru servirea mesei; 

4. Asigură securitatea bucătariei si nu primeste persoane străine sectorului alimentar în bucătărie ; 

5.  Participa la intocmirea meniurilor săptămănale, împreuna cu grupul de lucru ; 

6. Păstrează la frigider, timp de 48 ore toate probele din alimentele consumate, cu scopul de a 

preveni toxiinfectiile alimentare . 

7. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în standardul minim obligatoriu aplicabil. 

e) Principalele atribuții ale șoferului sunt: 

1.   Se  deplasează cu copiii la școală, unități sanitare ( medici de specialitate ), preia copiii din 

familie sau alte servicii în funcție de solicitările adresate complexului, însoteste personalul 

complexului în deplasările necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu ; 

2. Înregistrează distanțele parcurse pe foaia de parcurs ; 

3. Se încadrează în norma consumului lunar de combustibil ; 

4. Se ocupă de întreținerea și buna funcționare a autoturismului pe care îl are în gestiune; 

5. Întocmește și prezintă administratorului unității și șefului de centru, necesarul pieselor de 

schimb, în vederea întocmirii documentației necesare pentru achiziționarea acestuia ; 
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6. Îndeplinește și alte sarcini specifice locului de munca la solicitarea conducerii complexului, în 

limita competentei.  

f) Principalele atributii ale muncitorului calificat instalator sunt: 

1.Verifică instalaţiile sanitare, depistează defecţiunile si efectuează reparaţii ale instalaţiilor prin: 

înlocuire conducte deteriorate, înlocuire piese uzate, obiecte sanitare fisurate;  

2.Organizează spaţiul de lucru şi urmăreşte utilizarea raţională a instrumentelor, sculelor, uneltelor, 

aparaturii, semnalând defecţiunile; 

3.Depozitează sculele, uneltele şi instrumentele în mod corespunzător, la locurile special destinate 

acestui scop , raspude de buna functionare si integritatea acestora ; 

4.Verifică şi supraveghează funcţionarea centralelor termice; 

5.În afara sarcinilor specifice postului, angajatul duce la îndeplinire și alte sarcini de serviciu: 

efectuează lucrari de întreținere și reparație a mobilierului, răspunde de curațenia și întreținerea 

curții aferente instituției, efectuează lucrari de întreținere a clădirii, ajută la descarcatul alimentelor, 

materialelor, echipamentului și cazarmamentului, precum și a altor bunuri cu care se 

aprovizionează unitatea ; 

6.Se asigură de stocarea deșeurilor în curtea  instituției până la ridicarea  acestora de catre  operatorul 

autorizat și  se asigură ca deșeurile selective sunt colectate corespunzator.  

g) Principalele atributii ale spălătoresei sunt: 

1.Asigură spălarea conforma a echipamentelor și cazarmamentului instituției; 

2.Răspunde de patrimoniul spălătoriei pe care îl are în subinventar, precum și de securitatea și buna 

funcționare a aparaturii . 

 

Art 12. Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a)  bugetul de stat; 

b)  bugetul local al judeţului Prahova; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

ANEXE 

-PO SRC-01 Procedura operațională privind Admiterea copiilor în centrul rezidenţial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

-PO SRC-02 Procedura operațională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

-PO SRC-11 Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și revizuirile ulterioare 

-PO SRC-12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor¸ cu modificările și revizuirile 

ulterioare 
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Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 
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COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 6 din 27  

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 9 din 27  

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 10 din 27  

5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 
până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 

-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 
documentele copilului  

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 
- face triajul epidemiologic; 

- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 
- face demersuri pentru obținerea documentelor 

medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 
solicitare dispoziție MC; 

- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   
 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 

echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  
- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  
- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 

- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 
- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 

recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 
- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 
inițială și face evaluarea la primirea în 

centru 

-întocmește programul de acomodare 
- participă la evaluarea copilului în 

cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 
acomodare 

 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 
- întocmește și organizează programul 

de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 
pentru o perioadă de mimin 2 

săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 15 din 30  

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 15 din 20 

- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 

    

    

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

13 

 

6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                    Anexa Nr. 3.15.2 

         la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                                    din ……………… 
               

 

                                                                                                                                    

REGULAMENT 

 DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL  

CENTRULUI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE SINAIA 

 

 

Art. 1. 

 Definiție 

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Centrului de Resurse și 

Asistență Socială, componentă funcțională a Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, aprobat  

prin hotărârea Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

Art. 2. 

Identificarea serviciului social    
Serviciul social ”Centrul de Resurse și Asistență Socială” din cadrul Complexului de Servicvii 

Comunitare Sinaia, cod serviciu social 8899 CZ-F-I, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de 

acreditare Seria AF nr. 000837, cu sediul în Sinaia, str. Mînăstirii nr. 11A, funcționează temporar în oraș 

Breaza, str. Ocinei nr. 2, județul Prahova. 

 

Art. 3. 

Scopul serviciului social  

(1) Scopul serviciului social ”Centrul de Resurse și Asistență Socială” din cadrul Complexului de 

Servicvii Comunitare Sinaia este de a desfășura activitati de informare și sensibilizare privind 

problematica copilului și a familiei, de promovare a serviciilor oferite si de stabilire a relatiilor de 

colaborare cu instituții, organizații si/sau alte grupuri de suport comunitar din  localitățile  Breaza, 

Adunați. Comarnic, Secăria, Sinaia, Bușteni și Azuga. 

(2) CRAS sprijină și asistă părinții/potențialii parinți pentru a face fata dificultăților psihosociale care 

afecteaza relațiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separarii 

copilului de familia sa și sprijină copiii atunci cand apar probleme în dezvoltarea acestora. 

 

Art. 4.  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social ”Centrul de Resurse și Asistență Socială” din cadrul Complexului de Servicvii 

Comunitare Sinaia funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului 

 (2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul Nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor 

minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii. 

(3) Serviciul social „Centrul de resurse și asistență socială”, componenta a Complexului de Servicii 

Comunitare Sinaia, este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.192/22.12.2016 şi 

funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

  

ARTICOLUL 5.   Principiile care stau la baza acordării serviciului social 



(1) Serviciul social „Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Sinaia, 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  sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

e) familia ca mediu prioritar de îngrijire și educare a copilului; 

f) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor 

părintești; 

g) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și gradul său 

de maturitate; 

h) asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

k) promovarea parteneriatului cu copilul, familia, structure și grupuri locale; 

l) promovarea responsabilizării clienților și încurajarea inițiativei acestora; 

m) valorizarea capacităților și resurselor clienților 

n) implicarea comunității și responsabilizarea ei pentru protecția și promovarea drepturilor copilului; 

o) respectarea confidențialității informațiilor despre clienți. 

p) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

q) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

r) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi 

îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

s) 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; 

 

Art. 6. 

Beneficiarii serviciului social 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ” ”Centrul de Resurse și Asistență Socială” din cadrul 

Complexului de Servicvii Comunitare Sinaia sunt: 

a) Părinţii/familiile extinse/familiile substitutive care:  

▪ necesită competenţe/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice 

în domeniu,  

▪ trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi creştere a copiilor care nu 

corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate,  

▪ constată existenţa/apariţia unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea 

normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce 

pun în pericol integrarea lor familială, socială, şcolară, profesională.  

b) Viitori părinţi care doresc să se formeze înainte de naşterea copiilor.  

c) Copii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau în 

colectivitatea în care trăiesc;  

d) copiii aflati în situție de risc din Breaza, Adunați, Comarnic, Secăria, Sinaia, Bușteni și Azuga și 

familiile acestora;  

e) copiii  separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în conditiile legii, a 

masurii plasamentului familial; 

f) copiii aflați in dificultate pentru care a fost dispus, în conditiile legii, plasamentul în regim de 

urgență; 



g) tinerii aflați in dificultate care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, 

de protecție specială; 

h) copiii care solicită sau beneficiază de o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale 

privind statutul și regimul refugiaților din Romania. 

(2) Accesul/admiterea beneficiarilor în cadrul serviciului sociale se poate face: 

 prin referire de către alte instituții/ servicii/ specialiști; 

 prin orientare de către managerul de caz din cadrul D.G.A.S.P.C/ responsabilul de caz prevenire 

de la nivelul serviciului public de asistență socială 

 prin solicitări directe 

Furnizarea serviciilor se realizează în baza unui contract, încheiat între client și D.G.A.S.P.C.Prahova 

prin Complexul de Servicii Comunitare Sinaia (responsabilul de intervenție), în care se menționează 

obiectivele, activitățile, responsabilii și calendarul activităților, obligațiile părților, clauzele comune, 

condițiile de modificare sau reziliere și semnăturile părților implicate. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: în momentul în care se evidențiază faptul că asistența clientului nu 

mai este necesară. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul de Resurse și Asistență Socială” din 

cadrul Complexului de Servicvii Comunitare Sinaia 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) sa li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care 

au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul de Resurse și Asistență Socială” din 

cadrul Complexului de Servicvii Comunitare Sinaia 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; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

Art. 7. 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de resurse și asistență socială” 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. consiliere și informare; 

3. consiliere socială şi psihologică pentru copil şi familie; 

4. consiliere familială; 

5. suport emoțional. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

 1. elaborarea materialelor promoționale și de informare pentru familii, profesioniși și alți membri 

ai comunității, cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite și modalitățile de acces la acestea; 

2. realizarea unei campanii anuale de informare în masă la nivel de comunitate locală, precum și 

pentru sensibilizarea comunității la problemele de ansamblu ale copilului și ale părinților; 

3. inițierea unor relații de colaborare cu serviciile și programele comunitare regionale și naționale 

de protecție și asistență a copilului și familiei; 



4. organizarea grupuri/ rețele de sprijin;. 

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. informarea familiei în legătură cu mandatul serviciului, valorile promovate, drepturile și 

obligațiile familiei; 

2. implicarea familiei în planificarea activităților în beneficiul acesteia; 

3. cooptarea părinților ca parteneri egali în orice decizie care îi privește pe ei și pe copilul lor;  

4. informarea și formarea părinților cu privire la nevoile copilului și drepturile copilului, tehnici 

de îngrijire/ educare, educație pentru sănătate; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. monitorizarea periodica a situaţiei beneficiarilor; 

4. evaluarea satisfacţiei beneficiarilor în raport cu serviciilor prestate; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. respectarea cerinţelor legate de structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de 

personal întocmirea fişelor de post, evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale 

personalului; 

2. perfecţionarea continuă a personalului; 

3. asigurarea necesarului de echipament, rechizite, materiale informative necesare; întocmirea 

necesarului de buget propriu al serviciului, propuneri de achiziţii produse şi materiale; 

4. numărul şi structura de personal ale serviciului sunt satisfăcătoare pentru îndeplinirea misiunii 

acestuia în condiţii optime. Resursele umane ale serviciului au pregătirea corespunzătoare şi 

abilităţi de a lucra individual cu beneficiarii şi în echipă; 

 

Art. 8.  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) „Centrul de resurse și asistență socială”din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia 

funcţionează cu un număr total  de 4 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Prahova nr. 192/ 22.12.2016, din care: 

a) personal de conducere: conducerea Centrului de resurse și asistență socială este asigurată de către 

conducerea complexului (3 posturi, pentru toate componentele): 

 şef de complex (111225); 

 coordonator personal de specialitate (111220) ; 

 șef serviciu contabilitate- administrativ (111225); 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

 asistent social (263501) ; 

 psiholog (263401) ; 

 instructor ergoterapie (223003). 

c) personal cu funcții administrative -0 posturi 

d) Unitatea poate atrage și persoane care doresc sa lucreze ca voluntari, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat în condițiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă 100 % din totalul personalului. 

 

Art. 9 

Personalul de conducere 

(1)  Conducerea Centrului de Resurse și Asistență Socială este asigurată de către conducerea  

Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, respectiv de un șef de complex,  un coordonator personal de 

specialitate și șef serviciu contabilitate- administrativ , pentru toate componentele acestuia.  

În situaţia în care şeful de complex este temporar indisponibil, atribuţiile acestuia sunt preluate de 

coordonator personal de specialitate/ șef serviciu contabilitate- administrativ sau după caz, de către  un 

membru desemnat de către acesta, cu avizul directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

(2) Principalele atribuții ale personalului de conducere 



a). Principalele atribuții ale șefului de complex sunt: 

- asigură în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului ; ia în considerare şi analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor copilului ; 

- gestionează unitatea în baza dispoziţiilor legale şi a dispoziţiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova ; 

- asigură operaţionalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componenetele unităţii ; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, după 

caz, formulează propuneri în acest sens ; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare și funcționare, a regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează 

desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii ; 

- asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului ; 

- reprezintă formal salariaţii în relaţia cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- revizuieşte periodic şi propune conducerii  D.G.A.S.P.C. Prahova  aprobarea structurii 

organizatorice şi a numărului de personal ; 

- elaborează, revizuieşte şi propune spre aprobare fişele de post ale personalului din cadrul unităţii ; 

- elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare ; 

- elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor alocate, 

în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi ; 

- elaborează proiectul instituţional- document cadru pentru planificarea serviciilor oferite;  

- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- elaborează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al complexului ; 

- elaborează/ actualizează metodologia de organizare şi funcţionare, regulamentul intern sau, după 

caz, normele interne de funcţionare, proceduri formalizate etc ; 

- elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială 

în instituţie ; 

- evaluează anual personalul din subordine şi propune calificativele acestora ; 

- sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situaţiile în care salariaţii nu respectă 

legile, regulamentele, dispoziţiile în vigoare sau codul deontologic ; 

- avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor fără 

plată ; 

- propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova  personalul care urmează a fi premiat şi cuantumul 

primelor, în raport cu resursele alocate ; 

- vizează corespondenţa unităţii şi urmăreşte circuitul documentelor în instituţie ; 

- aprobă meniul şi lista zilnică de alimente ; 

- urmăreşte accesul copiilor aflaţi în unitate la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere a 

timpului liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora ; 

- colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care vizează 

îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor ; 

- desfăşoară activităţi de identificare a resurselor extrabugetare de finanţare a unităţii ; 

- elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate ; 

- administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii ;  

- este membru în Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern managerial din cadrul DGASPC Prahova, respectă prevederile 

regulamentului de organizare și funcționare a acesteia; 

- respectă  Codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Funcționare, Codul de 

conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova ; 



- sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol 

sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

- elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

- elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de  către conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenţei. 

b). Principalele atribuții ale coordonatorului personal de specialitate sunt: 

- asigură, în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile copilului ; 

ia în considerare orice sesizare și analizează  orice sesizare  îi este adresată, referitoare la încălcări  ale  

drepturilor copilului ; 

- asigură și răspunde de activitatea de specialitate a serviciilor sociale ale complexului ; 

-alături de șeful de complex gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a  dispozițiilor 

conducerii DGASPC Prahova; 

- asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul DGASPC Prahova; 

- alături de șeful de complex asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele 

unității, conform organigramei stabilita de conducerea DGASPC Prahova; 

- răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul de specialitate din cadrul unității și 

dispune, în limita competenței, măsuri de organizare  care să conducă la îmbunătățirea acestor 

activități sau după caz, formulează propuneri în acest sens; 

- organizează activitatea personalului de specialitate și asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioara și a procedurilor care reglementează desfășurarea activității în 

cadrul unității ; 

- asigura coerența practicilor și acțiunilor  în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea  și obiectivele instituției, în vederea  asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a 

copilului ; 

- revizuiește  periodic  și propune în scris șefului de complex modificarea structurii organizatorice și a 

numărului de personal ; 

- elaborează, revizuiește și propune  spre aprobare șefului de complex fișele de post ale personalului 

de specialitate din cadrul complexului  ; 

- elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului de specialitate la 

programele de instruire și perfecționare ; 

- face propunuri privind  planul anual de acțiune pentru toate serviile sociale ale complexului și îl 

prezintă spre analiză  șefului de complex, duce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita 

resurselor alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 



- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor din subordinea unității, stadiul 

implementarii obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă DGASPC Prahova ; 

- centralizează și întocmește raportul lunar/ raportul anual de activitate al compartimentelor 

complexului  ; 

- elaboreaza și implementează proiecte  care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială și 

protecția copilului în instituție ; 

- sesizează șeful de complex cu privire la situațiile în care salariații nu respectă legile, regulamentele, 

procedurile de lucru, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

- vizează corespondența unității  pe linia compartimentelor de specialitate și urmărește circuitul 

documentelor în instituție ; 

- urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere  a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalitații acestora ; 

- colaborează cu alte instituții publice  sau organizații  nonguvernamentale la acțiuni care vizează  

îmbunătățirea  serviciilor de asistență  socială  oferite beneficiarilor ; 

- desfășoară  activități de identificare a surselor extrabugetare  de finanțare a unității ; 

- elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în 

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

- asigură  îndrumare metodologică personalului aflat în subordine ; 

- răspunde de îndeplinirea standardelor minime de calitate în cadrul serviciilor pe care le coordonează 

(Centrul de plasament, Centrul de Resurse si Asistenta Sociala, Centrul Rezidențial de Tip Familial 

Secăria) în conformitate cu prevederile legale ; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

informeaza șeful de complex cu privire la salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător 

atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului 

muncii etc.; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

- respectă codul deontologic profesional, Regulamentele de Organizare și Funcționare ale 

complexului, Regulamentul intern, Codul de conduita al personalului contractual al DGASPC 

Prahova ; 

- adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele unității ; 

- cunoaște și respectă normele de protecția muncii, PSI și răspunde de  nerespectarea acestora ; 

- semnalează  situațiile de violență asupra copilului: sesizeaza imediat conducerea institutiei daca 

integritatea fizica sau morala a vreunui copil este in pericol sau a fost martor la vreun  abuz săvârșit 

asupra vreunui copil ;  

- înlocuiește șeful de complex în lipsa acestuia și pe perioada concediilor ;  

- îndeplinește orice alte atribuții  stabilite de lege în sarcina sa,  stabilite de șeful de complex sau 

conducerea DGASPC Prahova, în limita competenței. 

c). Principalele atribuții ale șefului serviciu contabilitate- administrativ sunt: 

- asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității financiare și administrative   la nivelul 

tuturor serviciilor complexului ;  

- coordonează și raspunde de  întreaga activitate desfășurată de catre  personalul din cadrul 

compartimentului contabilitate- administrativ aflat în subordine ; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi dispune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, după caz  

formulează propuneri în acest sens ; 



- organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează 

desfăşurarea   activităţii în cadrul unităţii ; 

- răspunde de îndeplinirea oricăror alte sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, republicată, de 

regulamentul de aplicare a acestuia, precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie 

economică și financiar- contabilă ; 

- răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, cel puțin odată pe an, precum și în orice 

situații prevăzute de lege ; 

- întocmeşte statul statul de personal ; 

- întocmește propunerile  privind statul de funcţii şi organigrama instituţiei ; 

- întocmeşte bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiei în funcţie de legislaţia în vigoare şi necesități, 

face propunere de modificare a acestora, pe parcursul anului, dacă este cazul ; 

- întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe surse de venituri ; 

- asigură și răspunde de planificarea și efectuarea plăților, în conformitate cu prevederile legale ; 

- organizează circuitul documentelor în unitate; 

- întocmește proiectele de operaţiuni supuse vizei CFP, pe compartimente, conform legislației în vigoare; 

- întocmeşte şi răspunde de evidenţă contabilă sintetică şi analitica a conturilor ; 

- asigură înregistrarea în contabilitate a tuturor actelor justificative necesare inregistrărilor contabile; 

- verifică formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau viramente, de urmărire a 

debitelor şi achitare a creditelor, furnizorilor și evidența acestora; 

- întocmeşte lunar registrele jurnal, balanțele sintetice şi analitice; 

- ține  evidența sintetica și analitică a gestiunii la alimente  și materiale  în depozit,  a gestiunii de valori, 

 a gestiunilor mijloace fixe, obiecte de inventar și echipament de consum ; 

- verifică și aprobă intrările și ieșirile din magazii în gestiuni ; 

- verifică şi aprobă spre plata drepturile de personal; 

- întocmește lunar sau la cerere raportarile catre DGASPC etc. 

- organizează evidenţa contractelor incheiate de instituţie şi verifică realitatea şi legalitatea acestora ;  

urmăreşte executarea acestora ; 

- organizează gestionarea patrimonială a instituţiei şi verifică prin sondaj gestiunile ; 

- organizează inventarierea valorilor materiale și bănești ; 

- face valorificarea inventarierii şi confruntul acesteia cu evidenţele contabile ; 

- instruieşte şi controlează personalul cu atribuţii de gestionar, organizează crearea de garanţii şi garanţii 

suplimentare gestionarilor; 

- urmăreşte aplicarea baremurilor de hrana, gramajelor, consumului lunar de materiale ; 

- verifică şi aprobă împreună cu conducatorul instituţiei propunerile comisiei de casare a bunurilor ; 

- preia atribuțiile șefului de complex și păstrează ştampila instituţiei în absenţa acestuia ; 

- organizează arhivarea tuturor documentelor contabile ; 

-propune conducatorului instituţiei desemnarea comisiilor de recepţie, licitatie oferte, testarea  pietei, de 

inventariere şi casare ; 

- întocmeste fișele de post și fișele de evaluare  a performanţelor profesionale individuale  

 ale salariaților din subordine ; 

-verifică intocmirea documentelor din sponsorizari și donații ; 

- urmăreşte legislaţia şi are obligativitatea de a fi la zi cu aceasta şi se ocupă de abonarea instituţiei la 

Monitorul Oficial, Colecţii de legi si alte publicaţii necesare instituţiei, organizează şi urmăreşte evidenţa 

acestora ; 

- răspunde de legalitatea şi realitatea evidenţelor contabile în faţa controalelor ce vin în unitate ; 

-este persoana desemnată responsabil cu riscurile în cadrul complexului ; 

- îndeplineşte şi alte sarcini date de D.G.A.S.P.C. Prahova sau conducătorul instituţiei ; 

- respectă şi promoveaza drepturile copiilor ; 

- are obligaţia de a semnala şefului de centru orice situaţie de violenţă asupra copilului; sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a unui copil este în pericol sau a fost martor la 

vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

- urmărește implementarea măsurilor de control la nivelul compartimentelor; 

- respecta R.O.F.,  Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare şi Funcţionare a centrului Codul 

deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova; 



- cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii, PSI şi  răspunde administrativ, disciplinar sau 

contravenţional de nerespectarea acestora şi a sarcinilor de serviciu; 

 (3)  Funcţiile de conducere se ocupă  prin concurs sau, după caz, prin examen, în condițiile legii. 

 (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de  sef de complex trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 

ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 

domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 

domeniul serviciilor sociale. 

 (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 

legii. 

 

Art.10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

(1) Personalul de specialitate este format din : 

a) asistent social  (263501); 

b) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 

c) instructor ergoterapie ( 223003) 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a)   Principalele atribuții ale asistentului social sunt: 

 Instrumentează cazurile copiilor în dificultate din zonele arondate Centrului de Resurse și 

Asistență Socială, întocmind anchete sociale ; 

 Instrumenteaza cazurile copiilor aflați în dificultate repartizate de conducerea unității și 

conducerea DGASPC Prahova ; 

 Reevalueaza periodic-prin deplasari la domiciliul părinților naturali și /sau substitutivi aplicarea 

măsurilor de protecție stabilite ; 

 Efectuează demersuri în vederea identificării de familii sau persoane carora copilul să le poata fi 

dat în plasament pentru evitarea institutionalizării ; 

 Pregatește, asigură și mediază contactele directe între copil și părinții săi naturali sau familia 

largită, substitutivă sau potențial adoptivă ; 

 Asigură monitorizarea și evaluarea relațiilor copil-parinte pentru cazurile instrumentate ; 

 Acorda suport și consiliere copilului, familiei și persoanelor de referință pentru copil ; 

 Depistează, monitorizează și evaluează familiile în dificultate ; 

 În limita resurselor disponibile, acordă solicitanților suport material și / sau financiar ; 

 Acorda informații, consiliere socială și juridică pentru îndrumarea clienților ; 

 Informarea din partea profesioniștilor cu date și materiale informative  pe teme de interes general 

în protecția copilului și în aspecte particulare ale ocrotirii lor ; 

 Colaborează cu asistenții sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență  Socială  și Protecția 

Copilului și asistenții sociali ai centrelor  din judet pentru asigurarea coerenței și continuității  

intervențiilor  care privesc copilul, cu scopul unei finalități comune în pregatirea copilului pentru 

reintegrarea familială ; 

 Colaboreaza cu personalul instituțiilor publice sau ONG –urile pentru prevenirea abandonului  și 

a instituionalizării copiilor, sprijinirea (re)integrării lor în familie și în comunitate pentru 

combaterea fenomenului de abuz, maltratare sau neglijare a copilului, conform protocoalelor de 

colaborare incheiate ; 

 Colaborează cu medicii de familie, pentru monitorizarea copiilor și a femeilor gravide aflați în 

situații de risc ; 

 Colaborează cu personalul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă în scopul sprijinirii  

tinerilor în dificultate în găsirea unui loc de munca ; 

 Colaborează cu alte instituții și organizații similare în domeniul protecției drepturilor copilului ; 

 Respecta drepturile la imagine și confidențialitate ale clienților ; 

 Respecta termenele și procedurile de lucru prevăzute de legislația în vigoare în ceea ce privește 

evaluarea initială, reevaluarea și monitorizarea cazurilor aflate în evidență ; 

 Organizează acțiuni de sensibilizare și informare a profesioniștilor din rețea având ca obiect 

prevenirea situațiilor de separare a copiilor de familie ; 

 Întocmește evidențe ale cazurilor instrumentate pentru monitorizarea și raportarea rapidă ; 



 Preia și soluționează sesizări cu privire la copiii ce prezinta risc de abandon sau copiii abandonați  

în unități  sanitare ; 

 Elaboreaza PIP/celelalte planuri prevăzute în legislație și organizează întâlnirile cu echipa 

multidisciplinara precum și cele individuale cu profesioniștii implicați în rezolvarea cazului ; 

 Asigură colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal și a copilului, și îi 

sprijină pe aceștia în toate demersurile intreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de 

ex.organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoțional, 

consiliere) ; 

 Asigură comunicarea între parțile implicate în rezolvarea cazului ; 

 Asigură respectarea etapelor managementului de caz ; 

 Întocmește și reactualizează dosarul copilului ; 

b) Principalele atribuții ale psihologului sunt: 

- Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor repartizați; 

- Stabilește programul individual al copiilor,de terapie psihologică și socială cu obiectivele și 

activitățile de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării ; 

- Aplică periodic grile  de evaluare a programelor de terapie , urmărind  evoluția  stării copiilor ; 

- Intocmește și participă la programele  de integrare  socială  pentru copii propuși pentru 

dezinstitutionalizare ;  

- Consiliere psihologică la solicitarea instanței de judecată pentru minori ; 

- Transmite informații și cunoștințe cu privire la diagnosticul  copilului, regulile de bază pentru 

ameliorarea acestuia ; 

- Urmărește permanent modul în care acestea  sunt aplicate și monitorizează permanent rezultatele 

obținute ; 

- Participă la diferite întâlniri de specialitate dacă este solicitat de conducere ; 

- Alcătuiește și urmarește realizarea proiectelor personalizate în colaborare cu echipa pluridisciplinară. 

- Consilierea individuală și de grup acordată beneficiarilor complexului și reprezentanților legali ; 

- Intocmirea caracterizarii și evaluării psihologice în vederea completarii dosarelor sociale ale 

beneficiarilor serviciului ; 

- Întocmește documentele specifice (fișe individuale, fișe de evaluare, rapoarte, analize) pentru 

activitățile la care participă și care i se solicită de superior ; 

- Consiliază copiii în dificultate din zonele arondate Centrului de Resurse și Asistență Socială, 

întocmind caracterizari și fise de evaluare psihologică. Periodic, alături de asistenții sociali, se 

deplasează la domiciliul părintilor naturali și /sau substitutivi în vederea monitorizării măsurilor de 

protecție stabilite ; 

- Efectuează demersuri în vederea identificării de familii sau persoane cărora copilul să le poata fi dat în 

plasament pentru evitarea instituționalizării ; 

Pregatește, asigură și mediază contactele directe între copil și parinții săi naturali sau familia largită , 

substitutivă sau potențial adoptivă ; 

- Asigură monitorizarea și evaluarea relațiilor copil-părinte pentru cazurile instrumentate ; 

- Acordă suport și consiliere copilului, familiei și persoanelor de referință pentru copil ; 

- Colaboreaza cu personalul instituțiilor publice sau ONG –urile pentru prevenirea abandonului  și a 

instituționalizării copiilor, sprijinirea (re)integrarii lor în familie și în comunitate pentru combaterea 

fenomenului de abuz, maltratare sau neglijare a copilului , conform protocoalelor de colaborare 

încheiate. Organizează acțiuni de sensibilizare și informare a profesioniștilor din rețea având ca obiect 

prevenirea situațiilor de separare a copiilor de familie ; 

- întocmește evidențe ale cazurilor instrumentate pentru monitorizarea și raportarea rapidă ; 

- verifică alături de echipa multidisciplinară  împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor de 

protecție specială dispuse de C.P.C . sau Instanța Judecatorească ; 

- urmărește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecție specială, dezvoltarea și îngrijirea 

copilului pe perioada aplicării măsurii. 

- se deplasează în teren împreună cu echipa multidisciplinară în toate situațiile care impune prezența 

psihologului ; 

- va îndruma beneficiarii către servicii specializate pe durata aplicării măsurilor destinate copilului care 

săvarșește fapte penale și nu raspunde penal ; 

- va îndruma și consilia părinții copilului care savarsește fapte penale și nu raspunde penal cu privire la 

obligațiile de a participa la sedințe de consiliere psihologică în baza unui program personalizat ; 



- preia și solutionează împreună cu echipa multidisciplinară,sesizări cu privire la copiii ce prezintă risc 

de abandon sau copiii abandonați  în unități  sanitare ; 

c) Principalele atribuții ale instructorului ergoterapie sunt : 

-  la admiterea in CRAS, participă alături de ceilalți specialiști, la evaluarea inițială a cazului; 

- întocmește programe educaționale pentru fiecare beneficiar în parte în funcție de particularitățile 

individuale și nevoile identificate împreună cu echipa de lucru; 

- colaborează cu echipa de specialiști, întocmind orice situație este solicitata de catre aceștia; 

- desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii 

conform obiectivelor propuse; 

-  face rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup; 

-  asigură supravegherea copiilor; 

-  participă la activităţile de educaţie non-formală; 

-  participă la activităţile de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă; 

-  participă la cursurile de formare; 

-  acordă îngrijirile zilnice grupului de copii din centru, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru 

dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional; 

- asigură securitatea mediului atât în interior cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele 

potenţiale; 

-  dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului  în cadrul centrului 

sau în afara acestuia, înştiinţează superiorii ierarhici sau DGASPC, conform procedurii; 

-   participă la planificarea activităţilor majore cu caracter educativ ale complexului; 

-  analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi 

planifică activitatea de interventie; 

- stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale, consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor 

privind educarea şi îngrijirea copiilor  şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii 

parentale; 

-  informează părinţii cu privire la evoluția copilului și nevoile acestuia; 

- anunţă reprezentantul legal despre orice modificare semnificativă în starea psihică generală şi/ sau de 

sănătate a copiilor, sesizată pe parcursul activităţii sale cu copilul. 

 

Art. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
(1) In cadrul serviciului nu exista personal administrativ prevăzut.  

Serviciile administrative (aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc) sunt asigurate de către 

personalul compartimentului contabilitate- administrativ din cadrul complexului. 

 

Art. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a)  bugetul de stat; 

b)  bugetul local al judeţului Prahova; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA              Anexa Nr. 3.15.3 

          la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                              din ……………… 
                

      

      

            

      REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE  

”CENTRUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL SECĂRIA” DIN CADRUL  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE SINAIA 
 

 

ART. 1. 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria " componenta a Complexului de Servicii 

Comunitare Sinaia, aprobat prin Hotararea Consiliul Judeatean Prahova, 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, 

structura organizatorica, numarul de posturi, categoriile de personal si finantarea centrului. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2.  

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Sinaia, cod serviciu social 8790 CR – C- I, este înfiinţat de furnizorul 

D.G.A.S.P.C. Prahova, care deţine Licenţa de funcţionare seria AF nr. 837/28.05.2014. 

(2) Serviciul social ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Sinaia are sediul în comuna Secăria, Sat Secăria, str.Teiului nr.10, judetul 

Prahova. 

 

ART. 3.  

Scopul serviciului social 

(1) ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Sinaia este unitate fără personalitate juridică, aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. 

Prahova, care are rolul de a asigura protecţia, creşterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau 

definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului. 

(2) Misiunea ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Sinaia este de a  asigura accesul beneficiarilor,  pe o perioadă determinată, la găzduire, 

îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru 

integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională.  

 

ART. 4.  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Sinaia funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare 

şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu 

modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare 

aplicabile domeniului.  

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de 
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protecție specială – Anexa nr. 1. Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, 

organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporat sau definitiv de părinții săi. 

(3) Serviciul social ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” este înfiinţat prin Hotărârea nr. 

9 din 25.02.2002 a Consiliului Județean Prahova fiind o componentă funcțională a Complexului de 

Servicii Comunitare Sinaia şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova. 

 

ART. 5.  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Sinaia se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care 

guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza 

acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate 

prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ”Centrul Rezidențial 

de Tip Familial Secăria” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia sunt 

următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 

şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 

caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături 

de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 

de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 

confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6.  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia sunt copii/ tineri cu vârsta cuprinsă între 7-

18/26 ani, care au domiciliul sau au fost identificați pe raza administrativ-teritorială a județului 

Prahova, aflaţi în următoarele situaţii : 

(a) copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile 

legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu ; 

(b) copii pentru care a fost dispus în condiţiile legii plasamentul în regim de urgenţă ; 
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(c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie 

specială ; 

(d) copiii neînsoţiţi de către părinţi sau alt reprezentant legal, care solicită o formă de 

protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor. 

(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: 

(a) măsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către  comisiile pentru protecţia  

copilului sau instanţa judecătorească ; 

(b) dispoziţiilor de plasament în regim de urgenţă emise de către directorul executiv al 

D.G.A.S.P.C. Prahova sau măsura de plasamanent în regim de urgență dispusă  de către 

instanţa judecătorească. 

Copiii şi tinerii beneficiază de serviciile şi activităţile desfăşurate în cadrul centrului 

rezidențial de tip familial, numai dacă acesta poate răspunde nevoilor lor individuale de îngrijire, 

educaţie, socializare etc. stabilite printr-o evaluare iniţială. 

Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria respectă Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor în centrul reziațial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

(3) Încetarea serviciilor de protecție din cadrul centrului se face în baza: 

- hotărârii emise de Comisia pentru Protecţia Copilului/  a sentinţei civile emise de instanţa 

judecătorească, după caz; 

- la  solicitarea scrisă a  tânărului, la dobândirea capacității depline de exercițiu.  

 Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria respectă Procedura Operațională privind 

Încetarea îngrijrii copiilor în centrul rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul 

regulament. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul Rezidențial de Tip Familial 

Secăria” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, cât și familiile acestora au 

următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 

religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;  

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 

deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;  

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;  

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate;  

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;  

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;  

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;  

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi.  

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul Rezidențial de Tip Familial 

Secăria” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, cât și familiile acestora 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; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament și regulamentul  intern al centrului. 

 

ART. 7. Activități și funcții 
Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrului Rezidential de Tip Familial Secaria" sunt 

următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
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2. găzduire pe perioada  determinată; 

3. asistență medicală și îngrijire personală; 

4. educare și informare; 

5. dezvoltare abilități de viață independentă; 

6. consiliere psihosocială şi suport emoţional 

7. supraveghere; 

8. socializare și petrecere timp liber; 

9. preparare hrană caldă și acordare masă ( 3 mese/zi) ; 

10. menaj, curațenie și întreținere ; 

11. integrare/reintegrare socio- familială; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea, utilizarea și distribuirea de materiale informative privind activitățile derulate/ 

serviciile oferite; 

2.  sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele copiilor prin 

intermediul mass-mediei locale, vizite în școli, spitale, etc.; 

3. realizarea de materiale informative despre serviciile partenere ale centrului rezidențial 

existente în comunitate și comunitățile învecinate; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea și aplicarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor și asigurarea informării 

beneficiarilor/reprezentanților legali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă; 

2. planificarea și organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor 

beneficiarilor, precum și privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și 

neglijare asupra beneficiarilor; 

3. deținerea și aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în 

principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, 

acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectarea 

eticii profesionale în relația cu benefiaciarii și organizarea de sesiuni de instruire a personalului 

privind prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare și 

relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

4.inițierea unor colaborări cu instituțiile publice sau private din comunitate pentru promovarea  

unei imagini pozitive a beneficiarilor și prevenirea situațiilor de dificultate în care aceștia pot 

intra. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, 

conform legislației în vigoare 

2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

4. facilitarea participării tuturor beneficiarilor și a personalului la stabilirea obiectivelor și 

priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor; 

5. deținerea și aplicarea unor instrumente proprii de măsurare a gradului de satisfacție a 

beneficiarilor; 

6. formarea profesională continuă a personalului 

e) administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. ținerea evidenței produselor/ bunurilor achiziționate și asigurarea dotării, întreținerii și folosirii 

eficiente a bazei materiale și a bunurilor din dotare; 

2. asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate; 

3. administrarea și coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate. 

4. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și donațiile; 
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5. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

ART. 8.  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1)  Serviciul social ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Sinaia funcţionează cu un număr total de 8 posturi conform prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 192/ 22.12.2016, din care:  

a) personal de conducere: conducerea Centrului  Rezidențial de Tip Familial Secăria este asigurată 

de către conducerea complexului ( 3 posturi, pentru toate componentele):  

  şef de complex (111225);  

 coordonator personal de specialitate (111220); 

 șef serviciu contabilitate- administrativ (111225); 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 8 posturi : 

 părinte social; 

 instructor educație; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 0 

 d)  Unitatea poate atrage și persoane care doresc sa lucreze ca voluntari, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat în condițiile legii. 

(2) Raportul angajat/beneficiar: Numărul și structura de personal sunt suficiente și corespunzătoare 

pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de serviciul social conform prevederilor SMO si planului 

anual de actiune. Personalul de specialitate reprezintă 100 % din totalul personalului. 

 

ART. 9.  

Personalul de conducere 

(1) Conducerea ”Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Sinaia este asigurată de către conducerea complexului de servicii, respectiv de 

un șef de complex,  un coordonator personal de specialitate și șef serviciu contabilitate- 

administrativ, pentru toate componentele acestuia. În situaţia în care şeful de complex este temporar 

indisponibil, atribuţiile acestuia sunt preluate de coordonator personal de specialitate/ șef serviciu 

contabilitate- administrativ sau după caz de către  un membru desemnat de către acesta, cu avizul 

directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

 (2) Principalele atribuții ale personalului de conducere 

 a). Principalele atribuții ale șefului de complex sunt: 

- asigură în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului ; ia în considerare şi analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor copilului ; 

- gestionează unitatea în baza dispoziţiilor legale şi a dispoziţiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- asigură operaţionalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componenetele unităţii ; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens ; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare și funcționare, a regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea 

activităţii în cadrul unităţii ; 

- asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a 

copilului ; 

- reprezintă formal salariaţii în relaţia cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- revizuieşte periodic şi propune conducerii  D.G.A.S.P.C. Prahova  aprobarea structurii 

organizatorice şi a numărului de personal ; 

- elaborează, revizuieşte şi propune spre aprobare fişele de post ale personalului din cadrul unităţii ; 

- elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la programele 

de instruire şi perfecţionare ; 
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- elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor alocate, 

în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi ; 

- elaborează proiectul instituţional- document cadru pentru planificarea serviciilor oferite;  

- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- elaborează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al complexului ; 

- elaborează/ actualizează metodologia de organizare şi funcţionare, regulamentul intern sau, după 

caz, normele interne de funcţionare, proceduri formalizate etc ; 

- elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială în 

instituţie ; 

- evaluează anual personalul din subordine şi propune calificativele acestora ; 

- sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situaţiile în care salariaţii nu respectă 

legile, regulamentele, dispoziţiile în vigoare sau codul deontologic ; 

- avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor fără 

plată ; 

- propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova  personalul care urmează a fi premiat şi cuantumul 

primelor, în raport cu resursele alocate ; 

- vizează corespondenţa unităţii şi urmăreşte circuitul documentelor în instituţie ; 

- aprobă meniul şi lista zilnică de alimente ; 

- urmăreşte accesul copiilor aflaţi în unitate la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere a 

timpului liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora ; 

 - colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care vizează 

îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor ; 

- desfăşoară activităţi de identificare a resurselor extrabugetare de finanţare a unităţii ; 

- elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate ; 

- administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii ;  

- respectă  Codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Funcționare, Codul de 

conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova ; 

- sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

- elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare 

și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de 

conducerea entității publice; 

- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

- elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 
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- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de  către conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenţei. 

b). Principalele atribuții ale coordonatorului personal de specialitate sunt: 

- asigură, în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului ; ia în considerare orice sesizare și analizează  orice sesizare  îi este adresată, referitoare la 

încălcări  ale  drepturilor copilului ; 

- asigură și răspunde de activitatea de specialitate a serviciilor sociale ale complexului ; 

- alături de șeful de complex gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a  dispozițiilor 

conducerii DGASPC Prahova; 

- asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul DGASPC Prahova; 

- alături de șeful de complex asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate 

componentele unității, conform organigramei stabilita de conducerea DGASPC Prahova; 

- răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul de specialitate din cadrul unității și 

dispune, în limita competenței, măsuri de organizare  care să conducă la îmbunătățirea acestor 

activități sau după caz, formulează propuneri în acest sens; 

- organizează activitatea personalului de specialitate și asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioara și a procedurilor care reglementează desfășurarea activității în 

cadrul unității ; 

- asigura coerența practicilor și acțiunilor  în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea  și obiectivele instituției, în vederea  asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase 

a copilului ; 

- revizuiește  periodic  și propune în scris șefului de complex modificarea structurii organizatorice 

și a numărului de personal ; 

- elaborează, revizuiește și propune  spre aprobare șefului de complex fișele de post ale 

personalului de specialitate din cadrul complexului  ; 

- elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului de 

specialitate la programele de instruire și perfecționare ; 

- face propunuri privind  planul anual de acțiune pentru toate serviile sociale ale complexului și îl 

prezintă spre analiză  șefului de complex, duce la îndeplinire planul de activitate al unității, în 

limita resurselor alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor din subordinea unității, stadiul 

implementarii obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă DGASPC Prahova ; 

- centralizează și întocmește raportul lunar/ raportul anual de activitate al compartimentelor 

complexului  ; 

- elaboreaza și implementează proiecte  care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială 

și protecția copilului în instituție ; 

- sesizează șeful de complex cu privire la situațiile în care salariații nu respectă legile, 

regulamentele, procedurile de lucru, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

- vizează corespondența unității  pe linia compartimentelor de specialitate și urmărește circuitul 

documentelor în instituție ; 

- urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere  a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalitații acestora ; 

- colaborează cu alte instituții publice  sau organizații  nonguvernamentale la acțiuni care vizează  

îmbunătățirea  serviciilor de asistență  socială  oferite beneficiarilor ; 

- desfășoară  activități de identificare a surselor extrabugetare  de finanțare a unității ; 

- elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în 

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

- asigură  îndrumare metodologică personalului aflat în subordine ; 

- răspunde de îndeplinirea standardelor minime de calitate în cadrul serviciilor pe care le 

coordonează (Centrul de plasament, Centrul de Resurse si Asistenta Sociala, Centrul Rezidențial de 

Tip Familial Secăria) în conformitate cu prevederile legale ; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

informeaza șeful de complex cu privire la salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător 

atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului 

muncii etc.; 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 

-asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

-respectă codul deontologic profesional, Regulamentele de Organizare și Funcționare ale 

complexului, Regulamentul intern, Codul de conduita al personalului contractual al DGASPC 

Prahova ; 

-adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele unității ; 

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii, PSI și răspunde de  nerespectarea acestora ; 

- semnalează  situațiile de violență asupra copilului: sesizeaza imediat conducerea institutiei daca 

integritatea fizica sau morala a vreunui copil este in pericol sau a fost martor la vreun  abuz săvârșit 

asupra vreunui copil ;  

-înlocuiește șeful de complex în lipsa acestuia și pe perioada concediilor ;  

-îndeplinește orice alte atribuții  stabilite de lege în sarcina sa,  stabilite de șeful de complex sau 

conducerea DGASPC Prahova, în limita competenței. 

c). Principalele atribuții ale șefului serviciu contabilitate- administrativ sunt: 

- asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității financiare și administrative   la 

nivelul tuturor serviciilor complexului ;  
- coordonează și raspunde de  întreaga activitate desfășurată de catre  personalul din cadrul compartimentului 

contabilitate- administrativ aflat în subordine ; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi dispune, în limita competenţei, 

măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, după caz  formulează propuneri 

în acest sens ; 

- organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului 

de organizare și funcționare, a regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea   

activităţii în cadrul unităţii ; 

- răspunde de îndeplinirea oricăror alte sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, republicată, 

de regulamentul de aplicare a acestuia, precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie 

economică și financiar- contabilă ; 

- răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, cel puțin odată pe an, precum și în 

orice situații prevăzute de lege ; 

- întocmeşte statul de personal ; 

- întocmește propunerile  privind statul de funcţii şi organigrama instituţiei ; 

- întocmeşte bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiei în funcţie de legislaţia în vigoare şi 

necesități, face propunere de modificare a acestora, pe parcursul anului, dacă este cazul ; 

- întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe surse de venituri ; 

- asigură și răspunde de planificarea și efectuarea plăților, în conformitate cu prevederile legale ; 

- organizează circuitul documentelor în unitate; 

- întocmește proiectele de operaţiuni supuse vizei CFP, pe compartimente, conform legislației în 

vigoare; 

- întocmeşte şi răspunde de evidenţă contabilă sintetică şi analitica a conturilor ; 

- asigură înregistrarea în contabilitate a tuturor actelor justificative necesare inregistrărilor contabile; 

- verifică formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau viramente, de urmărire a 

debitelor şi achitare a creditelor, furnizorilor și evidența acestora; 

- întocmeşte lunar registrele jurnal, balanțele sintetice şi analitice; 

- ține  evidența sintetica și analitică a gestiunii la alimente  și materiale  în depozit,  a gestiunii de 

valori,  a gestiunilor mijloace fixe, obiecte de inventar și echipament de consum ; 

- verifică și aprobă intrările și ieșirile din magazii în gestiuni ; 
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- verifică şi aprobă spre plata drepturile de personal; 

- întocmește lunar sau la cerere raportarile catre DGASPC etc. 

- organizează evidenţa contractelor incheiate de instituţie şi verifică realitatea şi legalitatea acestora ;  

urmăreşte executarea acestora ; 

- organizează gestionarea patrimonială a instituţiei şi verifică prin sondaj gestiunile ; 

- organizează inventarierea valorilor materiale și bănești ; 

- face valorificarea inventarierii şi confruntul acesteia cu evidenţele contabile ; 

- instruieşte şi controlează personalul cu atribuţii de gestionar, organizează crearea de garanţii şi 

garanţii suplimentare gestionarilor; 

- urmăreşte aplicarea baremurilor de hrana, gramajelor, consumului lunar de materiale ; 

- verifică şi aprobă împreună cu conducatorul instituţiei propunerile comisiei de casare a bunurilor ; 

- preia atribuțiile șefului de complex și păstrează ştampila instituţiei în absenţa acestuia ; 

- organizează arhivarea tuturor documentelor contabile ; 

- propune conducatorului instituţiei desemnarea comisiilor de recepţie, licitatie oferte, testarea  

pietei, de inventariere şi casare ; 

- întocmeste fișele de post și fișele de evaluare  a performanţelor profesionale individuale  

 ale salariaților din subordine ; 

- verifică intocmirea documentelor din sponsorizari și donații ; 

- urmăreşte legislaţia şi are obligativitatea de a fi la zi cu aceasta şi se ocupă de abonarea instituţiei la 

Monitorul Oficial, Colecţii de legi si alte publicaţii necesare instituţiei, organizează şi urmăreşte 

evidenţa acestora ; 

- răspunde de legalitatea şi realitatea evidenţelor contabile în faţa controalelor ce vin în unitate ; 

- este persoana desemnată responsabil cu riscurile în cadrul complexului ;   

- îndeplineşte şi alte sarcini date de D.G.A.S.P.C. Prahova sau conducătorul instituţiei ; 

- respectă şi promoveaza drepturile copiilor ; 

- are obligaţia de a semnala şefului de centru orice situaţie de violenţă asupra copilului; sesizează 

imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a unui copil este în pericol sau a fost 

martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

- urmărește implementarea măsurilor de control la nivelul compartimentelor; 

- respecta R.O.F.,  Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare şi Funcţionare a centrului Codul 

deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova; 

- cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii, PSI şi  răspunde administrativ, disciplinar sau 

contravenţional de nerespectarea acestora şi a sarcinilor de serviciu; 

(3) ) Funcţiile de conducere se ocupă  prin concurs sau, după caz, prin examen, în condițiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de  sef de complex trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 

2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior 

în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 

ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

(1) Personalul de specialitate este: 

a) instructor de educație (341202); 

b) părinte social (531202) 

 (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) instructor de educație – atribuții: 

Responsabilităţi de îndrumare a studiului şcolar şi urmărire a programului extraşcolar: 

 ţine o permanentă legătură cu cadrele de la şcoală, pentru a cunoaşte programele şcolare a 

căror însuşire, de către copii, trebuie să fie urmărite în activitatea zilnică; 

 urmăreşte participarea elevilor la cercuri şi concursuri, acolo unde este cazul şi asigură 

pregătirea copiilor în scopul obţinerii de rezultate cât mai bune, proporţional cu aptitudinile şi 

corespunzător vârstei şi intelectului fiecăruia; 
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 are obligaţia de a cunoaşte în orice moment rezultatele şcolare obţinute de copii; 

 solicită periodic (semestrial) dirigintelui sau învăţătorului fiecărui copil din grupa sa o 

situaţie şcolară detaliată (note/medii obţinute, situaţia absenţelor, abilităţi deosebite sesizate 

de cadrele didactice sau lipsuri ce trebuie remediate). Aceste informaţii, precum şi activităţile 

propuse a fi desfăşurate în sensul realizării programelor educative, stabilite împreună cu 

psihologul, vor fi prezentate în PIS pentru educaţie; 

 prezintă familiei şi managerului de caz situaţia la învăţătură a copiilor; 

 urmăreşte şi asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru şcoală, organizarea şi 

îndrumarea studiului individual, intervenţie specializată, stimularea aptitudinilor; 

 desfăşoară activitate diferenţiată şi individual cu copiii, potrivit aptitudinilor şi potenţialului 

intelectual al fiecăruia în cadrul programelor de activitate pe care le întocmeşte; 

Activitatea educativă: 

 Face parte din echipa multidisciplinară implicată în elaborare/reevaluarea a P.I.S.,  și 

urmărește stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse, întocmește Jurnalul Copilului, Raportul 

zilnic de activitate și alte documente prevăzute în M.O.F. proceduri operaționale,  dispoziții și 

note interne; 

 aduce la cunoştinţă copilului conţinutul PIS, ţinând cont de gradul de maturitate al copilului/ 

tânărului şi de tipul de dizabilitate şi/ sau gradul de handicap al fiecăruia; 

 imediat dupa admiterea copilului in centru organizeaza un program special de acomodare, cu 

o durata minima de doua saptamani;  

 colaborează cu managerul de caz şi coordonatorul serviciului la întocmirea procesului-verbal 

la încheierea perioadei de acomodare a copilului în CRTF; 

 amenajează şi răspunde de aspectul estetic şi igienic al spaţiului de locuit, al copiilor, 

urmărind, în orice moment, educaţia estetică, igienico-sanitară şi a deprinderilor de muncă şi 

de auto-gospodărire a acestora; 

 urmăreşte ţinuta vestimentară a copiilor, formându-le bune deprinderi de ordine, de igienă 

personală, grijă şi respect faţă de bunurile pe care le au în folosinţă, precum şi faţă de 

bunurile pe care le au în grijă (mobile şi imobile); 

 răspunde de viaţa şi sănătatea copiilor din cadrul CRTF în timpul programului său de lucru; 

 urmăreşte permanent starea psiho-fizică a copiilor din cadrul CRTF şi sesizează în scris 

personalul medical şi conducerea unităţii apariţia oricărei modificări intervenite în sănătatea 

şi dezvoltarea acestora; anunţă urgenţele la Serviciul 112. 

 studiază în mod sistematic comportamentul copiilor, acordându-le ajutorul moral şi 

intelectual necesar depăşirii situaţiilor de criză; 

 colaborează cu managerul de caz şi psihologul din cadrul CSC Sinaia furnizându-le datele 

necesare completării dosarului copilului;  

 organizează şi conduce activităţi educative în timpul liber al copiilor, atât în perioada de 

activitate şcolară, cât şi în zilele de repaus săptămânal, urmărind, prin toate aceste activităţi, 

formarea profilului moral-civic al copiilor, constituinde-se permanent la dispoziţia copiilor ca 

o persoană de referinţă, care încearcă să găsească răspuns întrebărilor acestora despre lume, 

viaţă, familie, societate; 

 este obligat să se afle în mijlocul copiilor, pe toată durata programului său de lucru, acordând 

o atenţie deosebită îndrumării copiilor în vederea formării şi fixării deprinderilor 

comportamentale pozitive şi pentru dezvoltarea interesului acestora pentru muncă şi 

învăţătură; 

 pe toată durata activităţii nu-i este îngăduit să aibă preocupări de ordin personal, care ar oferi 

copiilor subiecte de discuţie, sau care ar influenţa în mod negativ formarea civică şi morală a 

acestora; 

 informează familia rezidentă despre activităţile zilnice şi evenimentele deosebite pentru a fi 

consemnate de către aceasta în caietul căsuţei; 

 completează fişa de evidenţă a relaţiei copilului cu familia, pe care o prezintă managerului de 

caz; este direct răspunzător de înscrisurile făcute; ţine permanent legătura cu familia 

beneficiarilor, luând contact cu părinţii/ rudele care vin să-şi viziteze copiii/ rudele. 
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 însoţeşte copiii în vizită în familie atunci când aceasta nu se poate deplasa la CRTF, în 

deplasările în comunitatea locală şi în afara acesteia; 

 pentru sărbători/ evenimente deosebite pregăteşte copiii pentru susţinerea unui program 

artistic, în funcţie de aptitudinile fiecăruia; 

 desfăşoară activităţi gospodăreşti şi sportive cu copiii; 

 consemnează cu regularitate în jurnalul copilului aspecte caracteristice ale comportamentului; 

Activitate de formare şi informare: 

 se preocupă permanent de dotarea şi autodotarea cu materialul necesar desfăşurării 

activităţilor educative; 

 în vederea asigurării calităţii muncii pe care o desfăşoară are obligaţia să-şi asigure pregătirea 

proprie corespunzătoare susţinerii programului de lucru prin studierea materialelor de 

specialitate în domeniul protecţiei copilului; 

 studiază materialele şi legislaţia în vigoare sau nou apărută în publicaţiile de specialitate în 

legătură cu activităţile educative şi de ocrotire desfăşurate în centrul de plasament; 

 participă la simpozioane şi cursuri de specializare, de formare/ perfecţionare profesională 

organizate de angajator; 

 cunoaşte şi respectă drepturile copilului/ tânărului; 

Alte sarcini şi obligaţii: 

 are obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta Regulamentul intern şi Metodologia de organizare 

şi funţionare, normele de protecţia muncii şi de stingere a incendiilor, precum şi notele de 

serviciu, notele interne şi procedurile de lucru aplicabile în cadrul CRTF; 

 respectă confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarul copilului/ tânărului protejat în cadrul 

CRTF; 

 colaborează cu tot personalul, abordând lucrul în echipă, pentru bunul mers al activităţii, 

asigurând astfel un climat necesar dezvoltării armonioase a personalităţii beneficiarilor; 

 respectă bunele maniere în relaţiile cu ceilalţi angajaţi; 

 este obligat să aibă o comportare cinstită şi corectă în cadrul unităţii; 

 îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea unităţii, în funcţie de problemele ce se 

ivesc; 

 obligativitatea semnalarii situatiilor de violenta asupra copilului :sesizeaza imediat 

conducerea institutiei daca integritatea fizica sau morala  a vreunui copil este in pericol sau a 

fost martorul la vreun abuz savarsit asupra vreunui copil ; 

 îndeplineşte, în limita competenţei, orice sarcină repartizată de către șeful ierarhic superior. 

 împreună cu familia rezidentă asigura continuitatea activității în cadrul Centrului Rezidențial 

de Tip Familial Secăria. 

b) Părinte social – atribuții: 

 Studiază documentele cu privire la copil, istoria acestuia, situația familială, instituțională și 

școlară; 

 Participă la stabilirea obiectivelor privind copilul, în funcție de evaluarea nevoilor acestuia și 

a problemelor identificate privind: relația acestuia cu familia naturală/ lărgită/ adoptivă; 

educația copilului; dezvoltarea fizică și starea de sănătate a copilului; dezvoltarea psiho-

socială a copilului;  

 Colaborează cu echipa CSC  Sinaia, școală și cu alte institutii, în scopul realizării Planului 

Individualizat de Protecție (PIP); 

 Informează echipa CSC  Sinaia periodic și ori de câte este solicitat asupra stării de ansamblu 

a copilului; 

 Sesisează Poliția conform PO în cazul în care copilul fuge din centru; 

 Comunică de urgență echipei CSC  Sinaia orice situație dificilă legată de copil: fuga, 

accident, boală, acte de delincvență, etc; 

 Colaborează cu echipa CSC  Sinaia în vederea completarii dosarului social al copilului; 

 Respectă recomandările specialiștilor cu strictețe; 

 Are obligația de a comunica orice modificare intervenită în starea sa personală susceptibilă să 

influențeze îngrijirea corespunzătoare a copilului; 
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 Îndosariază și păstrează documentele cu privire la copil; 

 Întocmește și reactualizează Jurnalul fiecărui copil pe care îl are în plasament (consemnează 

evenimetele deosebite privind: relația copilului cu familia naturală; educația acestuia; 

dezvoltarea fizică și starea de sănătate a copilului; dezvoltarea psihosocială a copilului); 

 Asigură îngrijirea corespunzătoare și supravegherea atentă a copiilor; 

 Satisface adecvat nevoile de bază ale copilului (hrană, îmbrăcăminte, igienă, sănătate, 

căldură); 

 Se ocupă de prepararea hranei copiilor asigurându-le o alimentație corespunzătoare din punct 

de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârsta, nevoile și preferințele acestora; 

 Identifică în casă principalele surse cu risc de accidente și găsește soluții pentru neutralizarea 

lor; 

 Este capabil să explice în mod adecvat riscul de accident, pentru a preveni apariția situațiilor 

care pot pune în pericol securitatea și dezvoltarea copilului; 

 Discută cu copilul încercând să-l cunoască și să-l înțeleagă, identifică problemele cu care se 

confruntă copilul și caută împreună cu acesta soluții pentru rezolvarea lor; 

 Încurajează exprimarea emoțiilor plăcute cât și a celor neplăcute ale copilului; 

 Identifică și evidențiază punctele pozitive ale copilului, în scopul de a căpăta încredere în el; 

 Nu descurajează și nu sancționează copilul când are un eșec, ci dimpotrivă îl încurajează, 

pentru a i se transmite că are încredere în el și că poate duce la bun sfârșit un lucru; 

 Încurajează și recompensează prin laudă anumite progrese ale copilului; 

 Formează deprinderile de autonomie personală, deprinderile de viață independentă  ca 

premisă pentru integrarea/ reintegrarea acestora în familie și societate; 

 Dezvoltă simțul estetic al copiilor, consiliindu-i și ajutându-i să-și amenajeze și decoreze 

spațiul personal, ținând cont de preferințele lor, respectiv să se îmbrace adecvat; 

 Supraveghează permanent modul în care copilul își întreține articolele personale; 

 Dezvoltă copilului/ tânărului atitudini pozitive față de muncă, sprijină copilul  să-și 

însușească deprinderile de punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă. Implică 

copilul în activități cotidiene cu caracter gospodăresc; 

 Se implică în programul de recuperare (respectă programul de recuperare și recomandările 

specialiștilor); 

 Stimulează participarea copilului la întrega viață a familiei cu evenimentele ei (aniversări, 

sărbători); Răspunde de sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor; 

 Antrenează copilul în activități educative de timp liber, cu respectarea deciziilor acestuia; 

 Stimulează comunicarea între copii, exprimarea opiniei copilului și inițiativa acestuia; 

 Solicită sprijinul echipei multidisciplinare pentru situațiile de neadaptare ale copilului, 

soluțiile fiind luate de comun acord cu echipa; 

 Consemnează în Fișa de evidență a relației copilului cu familia, în lipsa instructorului de 

educație și ajută copilul să păstreze relația cu familia; 

 Cunoaște  drepturile copilului și urmărește respectarea acestora; 

 Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizeaza imediat 

conducerea institutiei daca integritatea fizica sau morala  a vreunui copil este in pericol sau a 

fost martor la vreun abuz savarsit asupra vreunui copil ; 

 Păstrează confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la copil și familia 

acestuia; 

 Recunoaște importanța menținerii identității culturale și religioase a copilului, atunci când 

cultura și religia familiei rezidențiale diferă de cea a copilului; 

 Întocmește și reactualizează Caietul căsuței consemnând activitățile zilnice, meniul, 

programul copiilor, evenimentele petrecute în timpul zilei; 

 Sprijină elaborarea și implementarea obiectivelor cuprinse în Programul de intervenție 

specifică, fiind parte a echipei de implementare;   

 Participă la ședințele cu părinții, organizate de către unitatea de învățământ pe care o 

frecventează copiii aflați în plasament; menține legătura cu școala/ grădinița, în scopul 
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cunoașterii copilului, precum și a nevoilor lui educaționale, a rezultatelor și frecvenței lor 

școlare; 

 Menține relația cu medicul de familie; 

 Are un comportament decent în relațiile cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană 

cu care colaborează, respectând codul deontologic; 

 Contribuie la realizarea unui climat optim necesar bunei desfășurări a activităților cu copiii; 

 Sesizează imediat echipa multidisciplinara, șeful de complex/ centru dacă integritatea fizică și 

morală a vreunui copil este în pericol sau dacă a fost martor al vreunui abuz săvârșit asupra 

copilului; 

 Cunoaște și respectă procedurile, metodologiile, regulamentele interne, codul deontologic și 

codul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova; 

 Împreună cu instructorul de educație asigură continuitatea activității  în cadrul Centrului 

Rezidențial de Tip Familial Secăria ; 

 Îndeplinește, în limitele competenței, orice sarcină repartizată de către șeful ierarhic superior. 

 

ART 11.  

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

(1) In cadrul serviciului nu exista personal administrativ prevăzut.  Serviciile administrative 

(aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc) sunt asigurate de către personalul compartimentului 

contabilitate- administrativ din cadrul complexului.  

 

ART. 12.  

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a)  bugetul de stat; 

b)  bugetul local al judeţului Prahova; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

ANEXE 

-PO SRC-01 Procedura operațională privind Admiterea copiilor în centrul rezidenţial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

-PO SRC-02 Procedura operațională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

-PO SRC-11 Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și revizuirile ulterioare 

-PO SRC-12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor¸ cu modificările și revizuirile 

ulterioare 
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 
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ADMITEREA COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-01  
 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  
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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 5 din 27  

- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 8 din 27  

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 
până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 

-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 
documentele copilului  

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 
- face triajul epidemiologic; 

- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 
- face demersuri pentru obținerea documentelor 

medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 
solicitare dispoziție MC; 

- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   
 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 

echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  
- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  
- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 

- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 
- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 

recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 
- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 
inițială și face evaluarea la primirea în 

centru 

-întocmește programul de acomodare 
- participă la evaluarea copilului în 

cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 
acomodare 

 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 
- întocmește și organizează programul 

de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 
pentru o perioadă de mimin 2 

săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 23 din 27  

Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
- 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 14 din 20 

6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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1 

 

 

 

 

 

Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

24 

 

 

Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  



 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                                                        Anexa nr 3.16.1  

la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                         din ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

CENTRULUI DE PLASAMENT DIN CADRUL  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE 

 ,,SF. MARIA''  VĂLENII DE MUNTE  

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de  

Plasament componentă funcțională a Complexului de Servicii Comunitare ,,Sf. Maria” 

Vălenii de Munte, aprobat conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova, în vederea 

asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, 

serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele  beneficiare, cât 

şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Sf. Maria” Vălenii de Munte are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copiilor 

aflaţi în dificultate separaţi, temporar sau definitiv, de părintii lor, ca urmare a stabilirii, în 

condiţiile legii, a unei măsuri de proţectie specială. 

(2) Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitarea ,,Sf. Maria'' 

Vălenii de Munte, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  Prahova, acreditat conform 

Certificatului de Acreditare seria AF, nr. 000837 din 28.05.2014, deţine Licenţa de funcţionare: 

Seria LF nr. 0005310 din 18.01.2016. 

(3) Sediul Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitarea ,,Sf. 

Maria'' Vălenii de Munte  este în orașul Vălenii de Munte,  str. Berceni nr. 44, jud. Prahova. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 



(1) Scopul Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 

Maria” Vălenii de Munte este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului cu cerințe 

educaționale speciale aflat în dificultate, separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca 

urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurilor de protecție specială, în vederea reintegrării 

sau integrării familiale și integrării/ includerii sociale. 

(2) Ca obiect de activitate, Centrul de Plasament acordă servicii sociale specializate, 

principalele servicii fiind  

- găzduire pe perioadă determinată (conform legislației) 

- asistenţă medicală şi îngrijire 

- suport emoţional  

- consiliere psihologică 

- educare 

- recuperare şi reabilitare 

- socializare şi petrecere a timpului liber 

- pregătire pentru viaţa independentă, 

- reintegrare familială şi comunitară 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, reglementat Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 

protecţie specială - Anexa nr. 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu 

cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții 

săi. 

(3) Serviciul social Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Sf. Maria” Vălenii de Munte este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 

9/25.09.2002 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Prahova. 

(4) Serviciul social Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Sf. Maria” Vălenii de Munte a fost înființat prin reorganizare conform protocolului de 

transfer a unităților de învățământ conexe (casele de copii) nr. 2480 din 07.07.1998,încheiat 

între Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa de Copii Școlari Valenii de Munte  

(predatori) si Consiliul Judetean Prahova, Directia pentru Protecția Drepturilor Copilului 

Prahova (primitori). 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Sf. Maria” Vălenii de Munte se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 

specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 



convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 

România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de 

Plasament sunt următoarele: 

(a) respectarea si promovarea, cu prioritate, a interesului superior al copilului; 

(b) deschiderea către comunitate; 

(c) asigurarea in  mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate; 

(d) egalitatea șanselor si nediscriminarea; 

(e) asistarea copiilor in realizarea și exercitarea drepturilor lor; 

(f) respectarea demnității copilului; 

(g) ascultarea opiniei copilului și luarea in considerare a acestuia, ținându-se cont de 

vârsta și de gradul său de maturitate; 

(h) menținerea relațiilor personale ale copilului și contacte directe cu parinții, rudele, 

precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament; 

(i) menținerea împreună a fraților şi promovarea unui model familial de ingrijire a 

copilului; 

(k) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului; 

(l) asigurarea protecției copilului pe o perioadă determinată până la integrarea sau 

reintegrarea acestuia in familia naturală, extinsă sau substitutivă; 

(m) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului; 

(n) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

(o) asigurarea confidentialității si a eticii profesionale. 

(p) asigurarea autodeterminării și a intimității  copilului; 

(q) participarea copilului (după caz); 

(r) cooperarea si parteneriatul; 

(s) recunoașterea valorii fiecărei persoane; 

(t) abordarea comprehensivă, globală si integrată; 

(u) orientarea pe rezultate şi imbunătățirea continuă a calității; 

(x) promovarea participării active a beneficiarilor în soluționarea  problemelor 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Plasament din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte sunt: 

(a) copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în 

condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu ; 

(b) copii pentru care a fost dispus în condiţiile legii plasamentul în regim de urgenţă ; 

(c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de 

protecţie specială ; 

(d) copiii neînsoţiţi de către părinţi sau alt reprezentant legal, care solicită o formă de 

protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor. 

(2) Admiterea copiilor în Centrul de Plasament se face conform procedurii de admitere 

elaborată de D.G.A.S.P.C. Prahova în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul 

regulament: 

- în baza Hotărârii Comisiei pentru Potecția Copilului Prahova ; 



- în baza Dispoziției de plasament în regim de urgență emisă de Directorul Executiv al 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 

-  în baza Sentinței civile executorie în cazurile prevazute de Legea 272/ 2004 (sau 

certificatul de grefa); 

(3) Încetarea serviciilor se face conform procedurii de încetare a serviciilor elaborată de 

D.G.A.S.P.C. Prahova în calitate de furnizor de servicii sociale, fiind  anexă la prezentul 

regulament, în următoarele condiții: 

a) la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. 

  b) la împlinirea vârstei de 26 de ani, în cazul tânărului care a beneficat de protecție 

specială și continuă studiile, o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi; 

  c) după terminarea perioadei de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării 

integrării sale sociale, în cazul tânărului care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a 

beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu continuă studiile şi nu  a avut 

posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale; 

  d) reintegrare sau integrare familială și socio-profesională a copilului/tânărului. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Plasament din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte 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, in 

funcție de gradul de ințelegere; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 

primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau 

persoane cu dizabilităţi; 

i) dreptul la stabilirea si păstrarea identității sale; 

j) dreptul de a menține relații personale si contacte directe cu parinții, rudele, 

precum si cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament; 

k) dreptul de a-și cunoaște rudele si de a întreține relații personale cu acestea, 

precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, 

în măsura in care acest lucru nu contravine interesului său superior; 

l) dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private si 

familiale; 

m) dreptul la libertate de exprimare; 

n) copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra 

oricărei probleme care il privește; 

o) dreptul la libertate de gândire, de conștiința si de religie ; 

p) dreptul la libera asociere in structuri formale si informale, precum și libertatea de 

întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege; 

http://legeaz.net/og-137-2000-discriminare/
http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/


q) copilul aparținând unei minorități naționale, etnice, religioase sau lingvistice are 

dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, 

religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba 

proprie in comun cu alți membri ai comunității din care face parte; 

r) dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus 

pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

s) dreptul să depună singur plângeri referitoare la incălcarea drepturilor sale 

fundamentale; 

t) dreptul să crească alături de parinții săi; 

u) dreptul sa fie crescut in condiții care sa permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 

spirituală, morală si socială; 

v) dreptul la protecție alternativă; 

w) dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge si 

de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea 

realizării efective a acestui drept; 

x) dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 

mentală, spirituală, morală si socială; 

y) dreptul de a beneficia de asistență socială si de asigurări sociale, in funcție de 

resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în intreținerea cărora se 

găsește; 

z) dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții 

nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalității sale; 

aa) dreptul la odihnă si vacanță; 

bb) dreptul de a menține relații cu alte persoane, dacă acestea nu au o influență 

negativă asupra dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale; 

cc) dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, abuz, rele tratamente 

sau neglijență şi dreptul de a fi protejat împotriva exploatării; 

dd) dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante si substanțe 

psihotrope. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Plasament din au 

următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze, in funcție de gradul său de ințelelegere, informaţii corecte cu privire la 

identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică, ; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare 

a serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi 

revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie 

specifică; 

e) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de 

protecţie/ programului de intervenţie specifică; 

f) să respecte regulile centrului (reguli de comportament, program zilnic etc); 

g) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 

h) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 

i) să participe la activităţile organizate în centru; 

j) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 



k) să respecte intimitatea celorlalţi; 

l) să participe la activităţile de grup; 

m) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

n) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe 

ceilalţi copii/ adulţi; 

o) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la 

securitatea muncii; 

p) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

q) să respecte proprietatea celorlaţi. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitarea  ”Sf. Maria” Vălenii de Munte  sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2. găzduire pe perioada  prevăzută în măsura de protecție; 

3. asistenţă medicală şi îngrijire personală; 

4. preparare hrană caldă şi acordare masă ( 3 mese/zi si doua  gustari) ; 

5. menaj, curaţenie, pază şi întreţinere ; 

6. socializare şi petrecere timp liber; 

7. integrare/reintegrare socio- familială; 

8. educare şi informare; 

9. consiliere psihosocială şi suport emoţional 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/ 

serviciile oferite și oferirea acestora beneficiarilor, reprezentanților legali,  

autorităților publice și publicului larg; 

2. elaborarea şi utilizarea unui  Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia, a 

reprezentanţilor legali, a familiilor acestora, cu privire la serviciile şi facilităţile 

oferite; 

3. sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele 

copiilor prin intermediul mass-media locale, vizite în școli, spitale, etc.; 

4. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte 

forme organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării 

serviciilor sociale furnizate; 

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. elaborarea şi aplicare unei Carte a drepturilor beneficiarilor şi asigurarea informării 

beneficiarilor/reprezentanţilor legali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în 

Cartă; 



2. planificarea şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea 

drepturilor beneficiarilor, precum şi privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea 

cazurilor de abuz şi neglijenţă asupra beneficiarilor; 

3. deţinerea şi aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce 

privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici 

un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi 

pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu benefiaciarii şi 

organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de 

etică referitoare la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în 

funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora; 

4. iniţierea unor colaborări cu instituţiile publice sau private din comunitate  în vederea 

stimulării participării copiilor la viața socială a comunității si pentru promovarea  

unei imagini pozitive a beneficiarilor şi prevenirea situaţiilor de dificultate în care 

aceştia pot intra. 

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. formarea profesională continuă a personalului. 

4. urmărirea procesului de integrare și evolutie a beneficiarilor în cadrul centrului și 

formularea de propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de 

protecție sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate; 

5. întocmirea de programe și proiecte proprii care să asigure creșterea calității activității, 

potrivit politicilor și strategiilor naționale, județene și locale;  

6. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme 

organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor 

sociale furnizate; 

7. facilitarea participării tuturor beneficiarilor, în funcție de capacitatea de întelegere a 

acestora, precum și a personalului angajat la stabilirea obiectivelor și priorităților de 

dezvoltare a centrului de plasament, în vederea creșterii calității serviciilor acordate; 

8. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova, Autoritatea Naţională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii şi Adopţii, precum şi alte foruri cu atribuţii de 

control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. Funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și 

funcționare; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

3. Întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului în vederea asigurării resurselor 

bănești necesare desfășurării activității în condițiile prevăzute de lege; 

4. Asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, 

instalații, dotări, aparatură; 

5. Realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 

desfășurări a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. Identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să 

cuprindă module de instruire privind: egalitatea de șanse; pevenirea, recunoașterea și 



raportarea formelor de exploatare; violență și abuz; respect pentru diversitate; respect 

pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 

7. Întocmirea referatelor de necesitate, în vederea dobândirii tuturor bunurilor necesare 

copiilor, precum și pentru asigurarea unui mediu corespunzător din toate punctele de 

vedere; 

8. Stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal în funcție de : capacitatea 

centrului; asigurarea permanenței pe timp de zi și de noapte; raportul optim adulți copii 

recomandat; optimizarea utilizării timpului de lucru de către salariații centrului; 

programarea concediilor de odihnă a salariaților; întocmirea graficelor de lucru și a 

pontajului lunar și verificarea prezenței personalului. 

9. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și 

donațiile; 

10. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitarea  

,,Sf. Maria,, Vălenii de Munte  funcţionează cu un număr total de 72 de posturi din care 3 

posturi de conducere și 69 posturi de executie, conform prevederilor Hotărarii  Consiliului 

Judetean Prahova  Prahova, după cum urmează: 

a) personal de conducere pentru toate componentele complexului : 

- şef de complex (111225) ;        

- coordonator personal de specialitate îngrijire și asistență (111220); 

- coordonator personal de specialitate contabilitate- administrative (111220);   

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar:  

- psiholog (263401) ;       

- asistent social (263501) ;     

- instructori de educație (235204) ;    

- educator (263508) ;      

- educator puericultor (234203) ;    

- îngrijitori (531101) ;      

- asistent medical (222101)      

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

- administrator (515104) ;      

- magaziner (432102) ;      

- spalatoreasa (712103) ;      

- muncitor calificat lacatuș, finisor, electrician (721410, 741307 , 713211) ; 

- inspector de specialitate (242203) ;    

- muncitori calificati bucatarie (512001) ;     

- muncitor necalificat bucatarie (941201) ;    

- muncitor calificat (753101) ;                

- șofer (832201).                                                        - 

d)  Unitatea poate atrage si persoane care doresc sa lucreze ca voluntari, in baza unui contract 

de voluntariat incheiat in conditiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă 68% din totalul personalului. 

 (3) Raportul angajat/beneficiar este de  1/0,76. 

 



ART. 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere pentu toate serviciile din cadrul complexului este: 

a) şeful de complex (111225); 

b) coordonatorul personalului de specialitate îngrijire și asistență (111220); 

c) coordonatorul personalului de specialitate contabilitate - administrativ (111220). 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) Șef complex (111225): 

1. asigură, în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la 

drepturile copilului;  

2. ia în considerare şi analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor copilului; 

3. gestionează unitatea în baza dispoziţiilor legale şi a dispoziţiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

4. asigură operaţionalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

6. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, 

în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi, sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

7. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioară şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea 

activităţii în cadrul unităţii; 

8. asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă 

cu misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului; 

9. reprezintă formal salariaţii în relaţia cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10. revizuieşte periodic şi propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice şi a numărului de personal; 

11. elaborează, revizuieşte şi propune spre aprobare fişele de post ale personalului din    

  cadrul unităţii; 

12. elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

13. elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita 

resurselor alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

14. elaborează proiectul instituţional – document cadru pentru planificarea serviciilor 

oferite; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

17. elaborează/revizuieşte metodologia de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine 

interioară sau, după caz, normele interne de funcţionare, proceduri de lucru, etc.; 

18. elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de 

asistenţă socială în instituţie; 

19. evaluează anual personalul din subordine şi propune calificativele acestora; 

20. sesizeaza conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile in care salariații nu 

respecta legile, regulamentele, dispozițiile in vigoare sau codul deontologic; 



21. avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale 

concediilor fără plată; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat şi 

cuantumul primelor, în raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondenţa unităţii şi urmăreşte circuitul documentelor în instituţie; 

24. aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

25. urmăreşte accesul copiilor aflaţi în unitate la serviciile de sănătate, de educaţie, de 

petrecere a timpului liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii 

acestora; 

26. colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care 

vizează îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

27. desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare de finanţare a unităţii; 

28. elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii 

în comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

29. administreaza resursele financiare ale unitații, in baza unui plan de cheltuieli care 

stabileste planificarea financiara, evidenta bugetara si controlul financiar, conform legii; 

30. acorda viza ‘’ BUN DE PLATA’’pe facturile de bunuri materiale si prestari servicii; 

31. asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către 

persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

32. elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care 

cuprind numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de 

riscuri tratate și  nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate 

sau în curs de implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu 

respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

33. elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le 

transmite secretarului comisiei; 

34. elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le 

transmite secretarului comisiei ; 

35. elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite 

secretarului comisiei ; 

36. întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

37. întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor 

de la nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

38. elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele 

SCIM; 

39. analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

40. elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

41. stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

42. elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

43. transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

44. resectă codul deontologic profesional; 

45. să cunoască și să respecte normele de SSM  si PSI; 

46. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenţei. 

 



b) Coordonatorul personalului de specialitate îngrijire și asistență (111220): 

1. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul     

de   specialitate al  serviciilor componente ale compexului;  

2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul 

 implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă șefului de 

 complex care le înainteaza catre D.G.A.S.P.C. Prahova;  

3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare;  

4. colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 

celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;  

5. întocmeşte raportul anual de activitate pe care îl aduce la cunostinta șefului de complex 

care îl transmite la D.G.A.S.P.C. Prahova;  

6. asigură, impreuna cu seful de complex, buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre 

angajaţii complexului;  

7. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  

8. ia în considerare orice  sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

 drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciilor si le comunica șefului de complex 

 pentru analizare; 

9. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate cadrul 

 serviciilor şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă 

 la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

10. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

11. reprezintă unitatea, atunci când înlocuiește șeful de complex 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; 

12. asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă  socială 

de la nivelul primăriilor, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale        societăţii 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;  

13. asigură, împreună cu seful de complex, îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă 

atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de 

organizare şi funcţionare; 

14. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale.  

15. la începutul fiecarui an intocmeste planul anual de activitate al fiecarui serviciu social 

din cadrul complexului ; 

16. întocmește graficele de lucru pentru personalul de specialitate ; 

17. îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea unitatii în limita competenței  și în 

condițiile legii;  

c) Coordonator personal de specialitate contabilitate – administrativ (111220): 

1. coordonează și raspunde de  întreaga activitate desfașurată de către  personalul din 

       cadrul compartimentului contabilitate- administrativ aflat în subordine. 

2. asigura și răspunde de buna desfașurare și organizare a activității financiare și 

administrative la nivelul tuturor serviciilor complexului . 

3. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului pe care il conduce şi propune în scris sefului de complex demararea anchetei  



disciplinare pentru salariaţii din subordinea serviciului administrativ-contabilitate, care 

nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 

din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc. 

4. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 

contabilitate - administrativ şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care 

să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în 

acest sens; 

5. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

6. adoptă permanenet un comportament în masura să promoveze imaginea și interesele 

unității; 

7. răspunde de asigurarea calității lucrarilor executate și respecta procedurile de lucru; 

8. răspunde de respectarea programului de muncă și a disciplinei muncii în cadrul 

serviciului pe care îl coordoneaza; 

9. asigură organizarea și gestionarea eficientă a integrității patrimoniului unității în 

conformitate cu dispozițiile legale din normele /reglementările interne; 

10. răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în 

cadrul serviciului; 

11. răspunde buna pregătire a  salariaților din subordine și propune măsuri pentru 

perfecționarea cunoștințelor acestora; 

12. răspunde de îndeplinirea  oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilității 

82/991,republicată, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte 

reglementari legale în vigoare, pe linie economica și finaniar-contabila; 

13. întocmește ștatul de funcții și organigrama instituției; 

14. Intocmește bugetele de venituri și cheltuieli ale instituției în funcție de legislația în 

vigoare și necesități, face propuneri de modificare a acestora, pe parcursul anului  în 

funcție de necesități ; 

15. verificarea, înregistrarea în contabilitate a actelor justificative necesare înregistrărilor 

contabile; 

16. întocmește și face virările aferente drepturilor de personal, face verificarea și confruntul 

în trezorerie al acestora ; 

17. verifica și aprobă  intrarile și ieșirile din magazii în gestiuni ; 

18. organizează  inventarierea valorilor materiale și bănești ; 

19. face valorificarea inventarierii și confruntul acesteia  cu evidentele contabile ; 

20. instruiește și controlează personalul cu atribuții de gestionar, administrator, organizează 

crearea de garanții și garanții suplimentare gestionarilor și subgestionarilor ; 

21. urmarește aplicarea și respectarea  baremelor de hrană, gramajelor, consumul de 

materiale lunar ; 

22. verifică și aprobă împreună cu conducatorul instituției  propunerile de casare a 

bunurilor ; 

23. controlează persoana desemnată cu arhivarea tuturor documentelor contabile ; 

24. propune conducatorului instituției desemnarea comisiilor de recepție, licitație, oferte, 

testarea  pieței și inventariere și casare ; 

25. urmarește legislația și are obligativitatea  de a fi la zi cu aceasta și se ocupă de abonarea 

instituției la Monitorul Oficial, Colectii de legi și alte publicații necesare instituției, 

organizeaza  și urmarește evidența acestora ; 

26. cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de  

nerespectarea acestora ; 



27. răspunde de legalitatea și realitatea evidențelor contabile  în fața controlalelor ce vin în 

unitate, îndeplinind și alte sarcini date de DGASPC  Prahova sau de conducătorul 

unității ; 

28. înlocuitor al persoanei  responsabile cu organizarea și conducerea evidenței 

angajamentelor bugatare și legale ; 

29. întocmește fișele de post ale salariaților din subordine ; 

30. verifică întocmirea documentelor din sponsorizari și donații ; 

31. obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol 

sau a fost martor la vreun  abuz săvarșit asupra vreunui copil ; 

32. cunoaste și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

fiecarui serviciu în parte, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al 

personalului contractual al DGASPC Prahova și toate procedurile operaționale de la 

nivelul complexului ; 

33. îndeplinește și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau conducatorul unității în limita 

competențelor ; 

(3) 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. 

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii.     

 

ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este: 

- psiholog (263401) 

- asistent social (263501)  

- instructori de educație (235204) 

- educator (531203)  

- educator puericultor (234203) 

- îngrijitori (531101) 

- asistent medical (222101) 

(2) Principalele atribuții ale psihologului (263401): 

a) observă și evaluează sistematic  dezvoltarea copiilor din centru; 

b) desfașoară programe proiectate să stimuleze dezvoltarea eului și conștiința propriei 

identități a copiilor; 

c) urmarește dezvoltarea unei relații constructive între copil și adult (persoana de 

referintă); 

d) elaborează și desfasoară planuri de terapie individuală pentru copiii care necesită astfel 

de intervenții; 

e) urmarește inițierea copilului în regulile social acceptate și în formarea deprinderilor de 

ordine și igienă în cadrul activitaților instructiv educative proiectate de catre 

instructorul de educație/educator; 



f) completează periodic fișe de evoluție a caracteristicilor copilului în principalele axe de 

dezvoltare; 

g) colaborează permanent cu educatorii, cu personalului medical și cu cel de îngrijire; 

primind și oferind toate informațiile legate de dezvoltarea psiho-fizică a copilului; 

h) asigură un climat propice dezvoltării armonioase a copilului acordând sprijin psiho-

pedagogic personalului de îngrijire și de educație; 

i) furnizeaza informații instructorilor de educație în legatură cu caracteristicile 

psihologice ale copilului; 

j) supraveghează și controlează buna desfașurare a activităților stabilite prin planificare la 

grupa de copii, oferind sugestii și îndrumari; 

k) oferă consiliere părinților copilului care urmează să revină în familie; 

l) supervizeză alcatuirea  P.I.S.-urilor  fiecarui copil și urmarește aplicarea acestora; 

m) verifică raportul de tură de la grupă; 

n) participă la propria formare și dezvoltare personală și profesională; 

o) manifesta interes constant pentru activități care conduc la propria dezvoltare, atât în 

plan profesional cât și în plan personal; 

p) valorifică și aplică în activitate  informațiile achiziționate în cadrul intâlnirilor echipei 

pluridisciplinare, a cursurilor de formare sau prin studiu individual. 

q) respectă confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la copii sau la 

activitatea unității; 

(3) Principalele atributii ale asistentului social (263501): 

Ține  evidențele privind: 

a) registrul de internări-externari ale copiilor din centrul de plasament; 

b) registrul de corespondență;  

c) registrul de evidența a arhivei dosarelor copiilor din centrul de plasament; 

d) registrul de adopții;  

e) cartea de imobil;  

f) toate registrele intocmite conform Ordinului nr 25/2019. 

g) este responsabil de caz/manager de caz in conformitate cu Ordinul  nr. 288/2006 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz pentru copiii  

care beneficiaza de o masura de protecție in centrul de palasament, avand in aceasta 

calitate urmatoarele atribuții principale;  

h) colaboreaza cu managerul de caz in ceea ce priveste elaborarea Planului Individualizat 

de Protectie al copilului si la aplicarea lui; 

i) se asigura ca membrii echipei cunosc programul de derulare a activităţilor, termenele şi 

responsabilităţi fiecăruia în implementarea şi monitorizarea PIP-ului 

j) asigură coordonarea activităţilor legate de elaborarea şi  implementarea tuturor 

programelor de intervenţie specifică (PIS);  

k) colaborează cu profesioniştii care elaborează şi implementează PIS ; 

l) intocmeste Procesul Verbal pentru stabilirea programului de acomodare a copilului nou 

internat in centru; 

m) intocmeste Programul de Interventie Specifica privind situația socio–familiala a 

copilului; 

n) monitorizeaza respectarea drepturilor copilului in cadrul instituției, iar in situațiile când 

constata incalcari ale acestor drepturi sesizeaza conducerea instituției, propunând 

masurile adecvate; 



o) verifica dosarul copilului la intrarea acestuia in instituție si îi inregistreaza intrarea in 

registrul special; 

p) urmareste evolutia situației fiecarui copil, asigurand prin acțiunile sale clarificarea 

statutului juridic al copiilor; 

q) asigura respectarea dreptului copilului la educatie prin inscrierea in formele de 

învațamant corespunzatoare  varstei si caracteristicilor individuale ale copiilor; 

r) transmite informațiile solicitate de diverse instituții cu privire la copiii aflați în 

plasament în cadrul instituției, respectand principiul confidențialitatii si raspunzând 

direct de corectitudinea datelor; 

s) colaboreaza cu asistenții sociali din cadrul compartimentelor aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C. Prahova în instrumentarea cazurilor; 

t) mediaza relația copilului cu familia naturala; 

u) participa la elaborarea de studii, analize si sinteze cu privire la diverse aspecte ale 

respectarii drepturilor copilului; 

v) acorda consiliere copiilor si familiilor acestora ( naturala/ substitutiva); 

w) respecta codul deontologic profesional;  

x) desfasoara actiunile care presupun inlaturarea cu promptitudine a situațiilor de risc, cu 

respectarea legislației si a procedurilor specifice; 

y) manifesta interes constant pentru activițati care conduc la propria dezvoltare, atât in 

plan profesional cât și în plan personal; 

z) valorifica si  aplica in activitate  informațiile achiziționate in cadrul intalnirilor echipei 

pluridisciplinare, a cursurilor de formare sau prin studiu individual. 

aa) respecta confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la copii sau la 

activitatea unitații; 

(4) Principalele atribuții ale instructorului de educatie (235204) /educator 

(531203)/educator puericultor (234203): 

a) conştientizează rolul său în echipa pluridisciplinară şi dezvoltă relaţii profesionale, de 

colaborare, pe orizontală şi pe verticală; 

b) participă la întâlnirile organizate de şeful de centru cu managerul de caz de la 

D.G.A.S.P.C. în scopul analizării situaţiei copilului şi cunoaşte procedurile de 

colaborare cu managerul de caz şi alţi specialişti; 

c) este desemnat persoană de referinţă pentru copil/tânăr şi întocmeşte programul de 

acomodare, cu sprijinul specialiştilor din instituţie;  

d) prezintă copilului, clar, în funcţie de gradul său de maturitate  care sunt principalele 

reguli de organizare a instituţiei;  

e) menţine permanent legătura cu şcoala, educatorii, învăţătorii şi profesorii devenind un 

partener în instruirea şi educarea copiilor/tinerilor, efectuează vizite regulate la şcoală 

pentru a discuta situaţia fiecărui copil; 

f) participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituţiei, la elaborarea PIS 

nevoi educaţionale şi urmăreşte obţinerea de rezultate şcolare corespunzătoare 

potenţialului de dezvoltare a copilului;  

g) elaborează, împreună cu cadrul didactic de la şcoala frecventată de copil,  Programul 

educaţional, anexă a PIP, urmăreşte pregătirea temelor şcolare şi asigură sprijinul 

necesar pentru realizarea acestui lucru; 

h) în situaţia în care copilul, din motive de sănătate nu poate frecventa, pe o perioadă 

determinată de timp, unitatea de învăţământ din comunitate, educatorul  asigură 



activităţi de pregătire şcolară în instituţie pe durata programului şcolar şi în 

conformitate cu  curriculum şcolar;  

i) în absenţa sau imposibilitatea părinţilor, educatorul  participă la toate activităţile la care 

unitatea de învăţământ solicită prezenţa părinţilor; 

j) organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale 

copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea 

spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării între copii/tineri; 

k) organizează şi animă activităţile de timp liber: sportive, culturale, gospodăreşti, 

turistice, jocuri, etc.; 

l) participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituţiei,  la elaborarea PIS 

nevoile de recreere şi socializare, PIS dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;  

m) participă la amenajarea spaţiului de locuit, acţionând pentru  personalizarea lui  şi 

implică pe copii/tineri în această activitate, ţinând cont de preferinţele lor; 

n) supraveghează prezenţa în unitate a copiilor încredinţaţi şi stabileşte măsurile, conform 

procedurilor existente,  pentru aducerea acestora în instituţie atunci când o părăsesc; 

o) ajută copilul să dezvolte relaţii pozitive cu ceilalţi : cu părinţii, cu copiii din instituţie şi 

din unitatea de învăţământ frecventată, cu personalul din instituţie şi alţi profesionişti 

implicaţi în derularea PIP/PPI;  

p) încurajează copiii să-şi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, 

inclusiv ale vieţii cotidiene din instituţie;  

q) participă la întâlnirile de schimbare a turelor şi redactează raportul de tură în caietul 

unic; participă la şedinţele de supervizare, la întâlnirile de perfecţionare lunare, la 

şedinţele administrative şi are datoria de a se autoperfecţiona profesional; 

r) respectă, în interacţiunea cu copilul, valorile de bază ale unei  relaţii parentale de 

calitate: căldură şi afecţiune, limite clare şi bine precizate, răspuns imediat la nevoile 

copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancţionare educativă, 

constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere şi 

comunicare, recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor, confidenţialitate şi încredere 

reciprocă;  

s) respectă demnitatea copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copil;  

t) cunoaşte particularităţile de vârstă, diferenţele individuale de conduită şi istoricul 

copiilor de la grupă astfel încât să poată stabili o comunicare şi o relaţionare adecvată 

cu aceştia; 

u) abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără 

antipatii şi favoritisme; trebuie să ştie să-şi controleze emoţiile în faţa copilului; să 

observe, să recunoască şi să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului 

copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze şi să ofere 

recompense copilului; să ştie cum să formeze la copil simţul responsabilităţii, de 

asumare a consecinţelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale şi 

nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relaţia 

cu copilul şi cum să le facă acceptate de către acesta; 

v) predă banii de nevoi personale/fonduri financiare, ţine evidenţa acestora, urmăreşte şi 

îndrumă copiii în cheltuirea fondurilor financiare  şi  însoţeşte copiii la achiziţionarea 

produselor; 

w) îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului ; 

x) acţionează în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-şi rolurile corespunzătoare; 

y) acţionează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânăr ; 



z) aduce la cunoştinţa conducerii centrului de plasament orice disfuncţiuni  întâlnite care 

pot aduce prejudicii sănătăţii copiilor /tinerilor din instituţie; 

aa) primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie 

ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are. 

(5) Principalele atributii ale asistentului medical (222101): 

a) urmareste ca in timpul prepararii meniului, acesta sa corespunda calitativ si cantitativ 

conform listei de alimentatie; 

b) urmareste sa se respecte regulile de igiena in ceea ce priveste pastrarea si prepararea 

alimentelor, regulile de igiena de la blocul alimentar; 

c) urmareste starea de sanatate a copiilor; 

d) asigura tratamentul in caz de urgența, efectueaza tratamentul profilactic si tratamentul 

recomandat de medici; 

e) prezinta medicului la vizita copiii care au probleme de sanatate; 

f) izoleaza copiii suspecți sau bolnavi si informeaza medicul; 

g) completeaza in fisa de consultații istoricul privind starea de sănatate a copiilor; 

h) supraveghează personalul de ingrijire in indeplinirea sarcinilor si in respectarea 

regulilor de igienă;  

i) verifica aplicarea corecta a tratamentului copiilor; 

j) completeaza scurtul istoric medical al fiecarui copil din unitate; 

k) are calitatea de  gestionar al  inventarului de medicamente și  materiale sanitare, având 

ca atribuții secundare de serviciu primirea, păstrarea si eliberarea acestora,  aflate în 

administrarea, folosinta sau deținerea, chiar temporară de către unitate, indiferent de 

modul de dobândire și locul unde se află bunurile; 

l) verifică aspectul exterior al copiilor astfel încât îmbracămintea acestora să corespundă 

condițiilor meteorologice; 

m) verifică igiena urmărind respectarea normelor prevazute de Ministerul Sanatații; 

n) informează parinții despre starea de sanătate și evoluția copilului în unitate, făcandu-le 

educație sanitară; 

o) realizează educația sanitara a copilului; 

p) întocmește P.I.S.-urile privind sănătatea; 

q) notează, pregatește și dă indicații de administrare a tratamentului copiilor pentru 

perioada cât nu este asistenta medicala de serviciu în institutie; 

r) completează registrele cu evidențe speciale medicale; 

(6) Principalele atributii ale îngrijitorului (531101): 

a) asigură curațenia , dezinfecția și aerisirea spațiilor repartizate; 

b) efectuează sau supraveghează in funcție de stadiul de independența al copiilor toaleta 

zilnica sau/si baia  generala; 

c) participă activ la formarea deprinderilor de igiena ale copiilor; 

d) schimbă îmbracămintea copiilor ori de care ori este nevoie, pentru ca aceasta să fie tot 

timpul uscata si curata; 

e) participă activ la programul de dezvoltare psiho-motorie a copiilor,  conform 

indicațiilor personalului de specialitate; 

f) supraveghează copiii pe timpul desfașurarii serviciului si respecta programul de 

combatere a enurezișului nocturn; 

g) efectueaza mici lucrari de reparații la îmbracamintea copiilor; 

h) inițiază copilul în regulile social acceptate prin intermediul regulilor de joc; 



i) urmarește starea de sanătate a copiilor si anuntă urgențele la cabinetul medical sau la 

salvare în funcție de gravitatea cazurilor; 

j) initiază copiii în formarea deprinderilor de ordine, de igiena personala, grija și respect 

fața de bunurile pe care le au în folosința; 

k) efectuează curațenia în zonele repartizate; 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii 

etc. şi poate fi: 

- inspector de specialitate (242203 )    

- magaziner (432102)      

- administrator (515104)       

- muncitori calificați bucatarie (512001) 

- muncitor necalificat bucatarie (941201)   

- muncitor calificat lacatus mechanic (721410) 

- muncitor calificat finisor (713211)  

- muncitor calificat  electrician (741307) 

- spălatoreasa (912103)      

- muncitor calificat (753101)     

- sofer (832201)        

(2) Principalele atribuții ale inspectorului de specialitate (242203): 

a) organizarea și conducerea evidențelor analitice a  conturilor repartizate; 

b) verificarea lunară a soldului fișelor de magazie pe baza documentelor contabile, a 

consumului de combustibil conform calculelor din  F.A.Z.-uri, a   consumului de 

timbre; 

c) întocmirea lunară a balanței  de verificare a conturilor de alimente, materiale, obiecte 

de inventar și obiecte de inventar în folosință și cărți; 

d) verificarea lunară a concordanței dintre soldurile conturilor analitice cu soldurile 

conturilor sintetice; 

e) întocmirea pontajului și a  statului de plată lunar privind salarizarea personalului 

unității; 

f) participarea alături de întregul colectiv din serviciul contabilitate, la finalizarea 

închiderii de lună, întocmirea balanței sintetice, balanțelor analitice, dărilor de seamă 

statistice, dărilor de seamă contabile; 

g) conducerea evidențelor registrelor privind concediile medicale, concediile de odihnă, 

vechimea în muncă și a fișelor de post. 

(3) Principalele atribuții ale magazinerului (432102) : 

a) primește materialele, obiectele de inventar, echipamentul, cazarmamentul conform 

facturii și le recepționează cantitativ și calitativ în prezența comisiei de recepție 

verifică la primirea bunurilor, dacă acestea corespund datelor înscrise în actele 

însoțitoare. 

b) întocmește proces - verbal de constatare în caz de neconcordanță cantitativă și 

calitativă a marfurilor cu acte de însoțire; 

c) se ingrijește ca în magazie să existe bunuri necesare bunei desfășurări a activității 

conform necesarului primit în sectoare; 

d) se preocupă de păstrarea în bune condiții a bunurilor primite în gestiune; 



e) eliberează din magazie materialele, obiectele de inventar și echipament pe bază de 

bon de consum; 

f) participă la inventarierea bunurilor materiale conform legislației în vigoare; 

g) previne sustragerea de bunuri din gestiune; 

h) nu primeste în magazie bunuri care nu corespund celor înscrise; 

i) confruntă lunar și ori de cate ori este nevoie evidența operativă a gestiunii cu stocurile 

existente în contabilitate; 

j) întocmește N.I.R.; 

k) completează zilnic graficele de temperatură pentru aparatele frigorifice; 

l) verifică termenele de valabilitate ale produselor la intrarea în magazie, le afisează și 

le controlează periodic; 

m) eliberează valorile materiale în cantitatea, calitatea și sortimentele specificate în 

documentele de eliberare aprobate și vizate de controlul preventiv și de persoanele 

competente; 

n) eliberează alimentele pentru consumul zilnic în baza listei zilnice de alimente vizate 

pentru controlul preventiv și aprobate;  

o) participă la stabilirea porţiilor şi întocmirea meniurilor; 

p) ține evidența cantitativă a materialelor intrate - ieșite și aflate în stoc la locurile de 

depozitare. Această evidență se ține cu ajutorul fișelor de magazie, pe care le 

primește de la contabilitate sub semnatură, completate cu elementele de antet. 

q) face înregistrări în fișele de magazie zilnic, pe baza documentelor justificative care 

au servit la efectuarea operațiunilor respective, stabilind stocul cantitativ. 

r) amenajează depozitele și magaziile, efectuează depozitarea corespunzatoare a 

produselor și alimentelor, în conformitate cu normele M.S.; 

s) efectuează curațenia la locul de muncă, respectând regulile de igiena și 

antiepidemiologic; 

t) conduce evidența încasarilor și plătește în numerar cu ajutorul registrului de casa, 

pe baza documentelor justificative; 

u) conduce evidența analitica a obiectelor de inventar în folosință pe baza fișelor 

analitice a obiectelor de inventar; 

v) participă alături de întregul colectiv din compartimentul contabilitate la finalizarea 

închiderii de lună, întocmirea balanțelor analitice. 

w) are calitatea de  gestionar al bunurilor care intră în patrimoniul unității, având ca 

atribuții secundare de serviciu primirea, păstrarea și eliberarea acestora,  aflate în 

administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară de către unitate, indiferent de 

modul de dobândire și locul unde se află bunurile; 

x) respectă confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la copii sau la 

activitatea unitații; 

y) efectuează lucrări de casierie; 

z)  ţine evidenţa alimentelor pe fişe de magazie şi realizează rulajul lunar; 

aa) se îngrijeşte ca în magazie să existe toate alimentele necesare hranei copiilor; 

bb) eliberează alimentele din magazie conform listelor de alimente în cantităţile prevăzute 

în listele de alimente, în prezenţa unei persoane de la bucătărie, una de la sala de mese, 

a educatorului de serviciu pe unitate şi a asistentei medicale; 

cc) înscrie cantităţile de alimente eliberate în coloana eliberată şi după semnarea acesteia de 

către toate persoanele participante separă lista originală pe care o primeşte magazinerul 

iar copia rămâne la bucătărie cu alimentele; 



dd) lista de alimente trebuie să poarte semnătura de aprobare a şefului de complex şi viza 

de control financiar preventiv; 

ee) verifică în mod obligatoriu cântarul înainte de cântărirea alimentelor; 

ff) confirmă primirea alimentelor intrate în gestiune întocmind fişa de recepţie care se 

semnează de către comisia de recepţie şi gestionar; 

gg) dupa înregistararea fişelor de magazie le predă la contabilitate pe bază de caiet cu 

semnătură de primire a lor; 

hh) se îngrijeşte de restituirea ambalajelor; 

ii) se îngrijeşte de aprovizionarea şi conservarea alimentelor pentru iarnă; 

jj) semnalează conducerii unităţii existenţa unor plusuri sau minusuri de alimente, imediat 

după constatarea lor; 

kk) se preocupă de păstrarea şi conservarea în condiţii optime a alimentelor; 

ll) participă la inventarierea bunurilor materiale conform normelor în vigoare; 

mm) asigură ordinea şi curăţenia în spaţiile de depozitare a alimentelor şi ambalajelor; 

nn) nu primeşte în magazie alimente stricate, care nu corespund din punct de vedere 

calitativ sau cu termen de valabilitate expirat; 

oo) respectă normele sanitare în vigoare; 

pp) efectuează analizele medicale periodice; 

qq) cunoaşte şi respectă regulamentul intern; 

rr) păstrează confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine, referitoare la copii, personal, 

instituţie. 

(4) Principalele atributii ale administratorului (515104)  : 

a) se îngrijeşte de înzestrarea şi aprovizionarea complexului cu mobilier, 

cazarmament, aparatură, mijloace de transport, alimente, combustibil, lubrefianţi 

potrivit bugetului de care dispune complexul; 

b) asigură păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor; 

c) administrează complexul, asigură curăţenia lui, se ocupă de încălzitul şi iluminatul 

acestuia; 

d) se îngrijeşte în permanenţă de asigurarea condiţiilor necesare aplicării măsurilor 

zilnice de igienă individuală şi colectivă, ţinând seama de numărul, vărsta şi sexul 

copiilor din complex şi de normele sanitare în vigoare; 

e) asigură inventarul complexului; 

f) repartizează pe gestiuni bunurile unităţii şi controlează sistematic felul în care sunt 

păstrate şi folosite acestea; 

g) răspunde de procurarea obiectelor de îmbracaminte şi de cele necesare 

activității şcolare, respectând normele legale; 

h) întocmeşte în colaborare cu asistentul medical, magazinerul şi bucătarul de serviciu 

meniul  zilnic şi îl supune aprobării şefului de complex; 

i) controlează zilnic calitatea mâncării şi modul de folosinţă a alimentelor luând 

măsuri pentru a prevenii sustragerile; 

j) face parte din comisia de inventariere a valorilor materiale din unitate; 

k) verifică sistematic documentele privind starea de sănatate a personalului care 

lucrează la blocul alimentar; 

l) instruieşte periodic întregul personal al complexului cu privire la normele de 

protecţia muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

m) asigură buna funcţionare a maşinilor auto;  

n) verifică şi planifică transporturile şi ţine evidenţa ;  



o) răspunde de evaluarea periodică a factorilor şi a potentialului de risc pentru 

siguranţa şi securitatea copiilor şi a celorlalte persoane din incinta complexului; 

p) cunoaşte şi respectă regulamentul intern; 

q) păstrează confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine, referitoare la copii, 

personal, instituţie; 

r) promovează drepurile şi interesele copilului; 

s) sesizează imediat conducerea complexului dacă integritatea fizică şi morală a 

vreunui copil este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvarşit asupra 

copilului. 

(5) Principalele atribuții ale muncitorului calificat bucătărie (512001) 

a) ridică alimentele de la magazia complexului; 

b) curaţă zarzavatul necesar preparării hranei;  

c) pregăteşte mâncarea copiilor conform prevederilor igienico - sanitare, după meniul 

prescris; 

d) porționează alimentele conform gramajului din lista de alimente; 

e) împarte mâncarea copiilor, conform numărului de copii; 

f)   toate alimentele primite conform listei de alimente sunt folosite integral, în aceeași zi la 

prepararea hranei; 

g) răspunde de depozitarea igienică a alimentelor; 

h) zilnic pune la frigider probele de mâncare (etichetate cu data luării probei); 

i) răspunde de starea de curăţenie din bucătarie, precum şi de starea veselei şi a obiectelor 

folosite la prepararea hranei (obiectele de veselă și tacâmurile uzate, ruginite, sparte, cu 

emailul sărit, le scoate din folosință și le propune la casat); 

j) este interzisă dosirea și sustragerea alimentelor; 

k) dosirea și sustragerea de alimente, atrage după sine sancțiuni disciplinare (inclusiv 

desfacerea contractului individual de muncă și urmărirea penală din partea organelor de 

poliție);  

l) răspunde de respectarea normelor P.S.I. şi protecţia muncii la locul de muncă; 

m) răspunde de ordinea şi curățenia din sala de mese şi din sălile aferente (măturarea, 

spălarea pardoselii, faianței, geamurilor, schimbă fețele de masă ori de câte ori este 

nevoie); 

n) răspunde de ordinea  şi curăţenia din camera de pâine şi camera de zarzavat, respectând 

regulile igienico-sanitare; 

o) răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune; 

p) spală vasele şi tacâmurile după fiecare masă, oalele şi crătiţile se fierb și curăţă în mod 

deosebit şi periodic; 

q) înlatură şi depozitează la container resturile alimentare şi de zarzavat; 

r) respectă normele de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor; 

s) respectă normele sanitare în vigoare; 

t) efectuează analizele medicale periodice; 

u) anunţă personalul de întretinere despre orice defecţiune survenită la instalaţiile sanitare, 

de încalzire și preparare a hranei; 

v) adoptă o atitudine parintească faţă de copiii cu care vine în contact. 

(6)  Principalele atribuții ale muncitorului calificat lăcătuș mecanic (721410): 

a) cunoaşte normele  P.S.I. şi N.T.S.M.; 

b) verificarea instalaţiilor sanitare şi termice, asigurând reparaţiile necesare; 



c) verifică lămpile de iluminat și asigură înlocuirea celor deteriorate sau care nu 

funcţionează; 

d) verifică periodic  scurgerile pluviale; 

e) verifică uşile şi ferestrele şi le repară pe cele deteriorate; 

f)  întocmește referate de necesitate – materiale de reparaţii; 

g) realizează și întreţine punctul PSI şi semnalează termenul de expirare a extinctoarelor 

(cu o săptămână înainte de expirare); 

h) verifică starea căminelor de la instalaţia de apă;  

i)  realizează protecţia căminelor instalaţiei de apă; 

j) ordonează materialele din magaziile din curte, sortarea lor şi valorificarea celor   uzate; 

k) verifică gurile de scurgere,  hidranţii, robineţii și sifoanele; 

l)   repară mobilierul și  tâmplăria deteriorată; 

m) montează perdele / jaluzele / draperii; 

n) asigură repararea yalelor / a broaştelor, a balamalelor ; 

o) realizează căile de acces în caz de înzăpezire şi amenajarea curților; 

p) execută lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi vopsitoriei; 

q) utilizează substanţele periculoase, potrivit instrucţiunilor de utilizare; 

r)   asigură buna functionare a instalaţiilor, utilajelor, maşinile, aparatura și echipamentele  

de lucru;        

s)  folosește utilajele/sculele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu 

responsabilitate, după însușirea instrucțiunilor de folosire și după cunoașterea 

modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente și 

incidente care pot interveni în manevrarea și folosirea acestor utilaje; 

t) coopereaza cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii si sănătăţii în  

muncă; 

a) asigură păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul 

spațiului de lucru; 

b) îi este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau 

pe timpul serviciului; 

c) folosește numai în interes de serviciu obiectele, sculele și aparatele ce se gasesc în 

inventarul său; 

d) urmăreşte permanent şi remediază ori de câte ori este cazul toate defecţiunile apărute la 

utilajele din dotarea instituţiei; 

e) îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului şi legislaţia 

specifică activităţii proprii; 

f) acţionează în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-şi rolurile corespunzătoare; 

g) sesizează imediat conducerea centrului dacă integritatea fizică şi morală a vreunui copil 

este pusă în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârşit asupra copilului; 

h) participă la cursuri de perfecţionare şi de formare profesională; 

i) cunoaşte şi respectă regulamentul intern; 

j) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea unităţii, în limita competenţei şi în 

condiţiile legii; 

(7) Principalele atribuții ale muncitorului necalificat bucătărie (941201) 

a) păstrarea curățeniei în zona de lucru și a bucătăriei, debarasarea și spălatul vaselor; 

b) pregătirea ingredientelor (sortat, curățat, tocat, etc); 



c) întreținerea în mod corect a  echipamentului pentru gătit ,care va fi curațat, spălat, 

dezinfectat după folosire și păstrat în dulapuri la adapost de praf și insecte; 

d) folosește în mod corect soluțiile dezinfectante; 

e) spală  pereții pe porțiunile impermebilizate și pardoselile zilnic, după încetarea 

lucrului; 

f) poartă în timpul serviciului echipament de protecție pentru alimente; 

g) respectă normele de igienă , de protecția muncii și PSI; 

h) participă la cursurile privind normele fundamentale de igienă; 

i) alte sarcini care îi sunt atribuite de superiorul direct, adică de bucătar ; 

(8) Principalele atribuții ale muncitorului calificat finisor (713211) 

     a)     să îmbine pereții de zidărie; 

a) să facă munca de finisaj folosind tehnica zidăriei; 

b) zidește, repară, tencuiește, văruiește și vopsește pereții din materiale de constructii; 

c) să execute și să realizeze tratamentul de suprafața al oricaror produse complicate de 

zidărie ; 

d) execută reparaţii de întreţinere la tencuieli, reparaţii la pardoseli din beton și 

mozaic, execută lucrări de faianțare și de pardoseli din gresie; 

e) execută lucrări de reparaţii la tencuieli exterioare, izolări, etc. 

f)  răspunde de depozitarea materialelor  pe timpul cât se executa lucrarea; 

g) respectă legislaţia în vigoare privind funcţionarea centralelor termice; 

h) cunoaşte funcţionarea întregii centrale termice şi a instalaţiilor termice din toate 

clădirile; 

i) cunoaşte şi  respectă instrucţiunile de exploatare a centralei termice; 

j) cunoaşte normele  P.S.I. şi N.T.S.M.; 

k) regleză instalaţia termică astfel încât să se asigure buna încălzire a tuturor clădirilor la 

temperaturile admise legal şi să asigure totodată un debit normal de apă caldă; 

l) urmăreşte permanent dacă apar pierderi de combustibil sau de agent termic în timpul 

funcţionării centralei; 

m) verifică starea de funcţionare a centralei termice, în cazul constatării unei defecţiuni se 

va anunţa conducerea complexului; 

n) asigură aerisirea şi curăţenia în interiorul centrale termice; 

o) este strict interzisă părăsirea locului de muncă în timpul funcţionării centralei, până la 

sosirea schimbului; 

p) asigură funcţionarea instalaţiilor sanitare; 

q) executa reparaţii la chiuvete, instalaţii sanitare şi la maşinile de la spalătorie; 

r) se îngrijeşte de curăţenia de la depozitul de combustibil şi în jurul centralei; 

s) participă la desfundatul calanizării; 

t) nu vine la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu consumă băuturi alcoolice în 

timpul programului; 

u) sesizează imediat conducerea centrului dacă integritatea fizică şi morală a vreunui copil 

este pusă în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârşit asupra copilului; 

v) participă la cursuri de perfecţionare şi de formare profesională; 

w) cunoaşte şi respectă Regulamentul intern; 

x) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea unităţii, în limita competenţei şi în 

condiţiile legii; 

(9) Principalele atributii ale  muncitorului calificat electrician (741307) 



a) supraveghează buna funcţionare a instalaţiilor şi aparaturii din dotarea unităţii, 

intervenind pentru remedierea defecțiunilor; 

b) anunţă conducerea unităţii (şef complex, coordonator, administrator) despre 

defecţiunile a căror remediere îl depăşesc; 

c) aduce la cunostință conducerea unităţii (şef complex, coordonator, administrator) orice 

defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau 

îmbolnavire profesională; 

d) stabileşte împreună cu administratorul unităţii necesarul de materiale în vederea bunei 

funcţonări a unităţii; 

e) propune împreună cu adminstratorul casarea utilajelor mecanice care nu mai corespund 

din punct de vedere tehnic şi funcţional; 

f) execută reparatiile necesare la instalația electrica cu respectarea normelor de protectia 

muncii si PSI; 

g) urmăreşte permanent şi remediază ori de câte ori este cazul toate defecţiunile apărute la 

utilajele din dotarea instituţiei; 

h) cunoaşte şi respectă normele  P.S.I si de protecția muncii in sector; 

i)  raspunde de buna funcționare a obiectelor de inventar pe care le are în gestiune; 

j) efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu legislaţia şi normele de 

tehnica securităţii muncii; 

k) selectează şi foloseşte corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii şi 

rezistenţei electrice; 

l) scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de securitatea 

muncii şi P.S.I.; 

m) execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor 

de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I. 

n) să utilizeze echipamentul individual de protecție din dotar; 

o) identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii; 

p) înlocuieşte/repară echipamentul electric defect; 

q) reface izolaţia circuitului şi legăturile de împământare conform normelor tehnice; 

r) repune sub tensiune instalaţia electrică, în vederea verificării calităţii lucrării; 

s) nu vine la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu consumă băuturi alcoolice în 

timpul programului; 

t) sesizează imediat conducerea centrului dacă integritatea fizică şi morală a vreunui copil 

este pusă în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârşit asupra copilului; 

u) participă la cursuri de perfecţionare şi de formare profesională; 

v) cunoaşte şi respectă regulamentul intern; 

w) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea unităţii, în limita competenţei şi în 

condiţiile legii; 

(10) Principalele atribuții ale muncitorului calificat (753101); 

a) repară rufăria, lenjeria şi îmbrăcămintea copiilor; 

b) repară şi ajustează ţinuta copiilor; 

c) confecţionează obiecte utile copiilor şi instituţiei; 

d) consemnează în registrul de activitate lucrările prestate în cursul fiecărei zile; 

e) cunoaşte şi respectă normele P.S.I si de protecția muncii în sectorul sau de activitate; 

f)  iniţiază copiii să calce obiectele de îmbracăminte; 

g) învaţă copiii efectuarea de mici raparaţii (să prindă un tiv, să coasă un nasture etc.) 

h) cunoaşte şi respectă regulamentul intern; 



i)  păstrează confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine, referitoare la copii, personal, 

instituţie; 

j)  promovează drepurile şi interesele copilului; 

k) sesizează imediat conducerea complexului dacă integritatea fizică şi morală a vreunui 

copil este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvarşit asupra copilului. 

l) îndeplineste în limitele competenţei orice sarcină repartizată de către şeful ierarhic 

superior. 

(11) Principalele atributii ale spălătoresei (912103): 

a) spală şi calcă, rufăria, lenjeria şi îmbrăcămintea copiilor potrivit planificării pentru copiii 

din clasele I-IV; 

b) spală şi calcă lenjeria de pat a unităţii; 

c) spală şi dezinfectează separat lenjeria de la copiii bolnavi de boli contagioase ; 

d) cunoaşte şi respectă normele  P.S.I si de protectia muncii în sectorul sau de activitate; 

e) asigură consumul raţional de materiale (detergent, balsam etc.) ; 

f) asigură circuitul regulamentar al rufelor; 

g) aranjează în dulapuri lenjeria spălată şi călcată; 

h) consemnează în registrul de activitate lucrările prestate în cursul fiecărei zile; 

i) îi este interzis spalarea rufelor particulare; 

j) cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioara; 

k) păstrează confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine, referitoare la copii, personal, 

instituţie; 

l) promovează drepurile şi interesele copilului; 

m) sesizează imediat conducerea complexului dacă integritatea fizică şi morală a vreunui 

copil este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvarşit asupra copilului; 

n) îndeplinește în limitele competenţei orice sarcină repartizată de către şeful ierarhic 

superior. 

(11) Principalele atribuții ale șoferului (832201) 

a) cunoaște și respectă prevederile codului rutier ; 

b) respectă consumul normat de carburanți; 

c) nu pleacă în cursa fără foaie de parcurs, semnat de conducatorul unitații și nu se abate de 

la traseul stabilit  și nu face curse în interes personal ; 

d) mentine în bună stare de funcționare vehicolul pe care îl are în dotare, în vederea evitării 

accidentelor ; 

e)  nu pleacă în cursă dacă mașina are defecțiuni tehnice  și nu urcă la volan sub influența 

băuturilor alcoolice ;  

f) are în sarcină întreținerea zilnică a mașinii (sa fie curată, să fie facută alimentarea cu 

carburant, cu ulei), să facă programarea  pentru revizie și să prezinte mașina la data 

programării pentru revizie; 

g) este responsabil de siguranța pasagerilor care îi însoțesc pe parcursul deplasării ; 

h) asigură și respectă promovarea drepturilor copiilor; 

i) se comportă decent în relațiile cu copiii, colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectand codul deontologic; 

j) impreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat optim necesar ; 

k) bunei desfășurări  a activităților cu copiii; 

l) cunoaşte şi respectă regulamentul intern; 



m) păstrează confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine, referitoare la copii,  personal, 

instituţie; 

n) sesizează imediat conducerea centrului dacă integritatea fizică și morală a vreunui  copil 

este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz savârșit asupra copilului; 

o)  îndeplinește în limitele competenței orice sarcină repartizată de catre șeful ierarhic  

superior. 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile.  

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Judeţean Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate; 

d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

 

ANEXE: 

- PO SRC–01 Procedura operaţională privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare  

- PO SRC–02  Procedura operaţională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, 

cu modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC–11 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și 

revizuirile ulterioare 

- PO SRC–12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, cu modificările și 

revizuirile ulterioare 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 16 din 27  

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 

 

   

  



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 20 din 27  

10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 
până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 

-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 
documentele copilului  

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 
- face triajul epidemiologic; 

- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 
- face demersuri pentru obținerea documentelor 

medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 
solicitare dispoziție MC; 

- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   
 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 

echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  
- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  
- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 

- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 
- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 

recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 
- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 
inițială și face evaluarea la primirea în 

centru 

-întocmește programul de acomodare 
- participă la evaluarea copilului în 

cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 
acomodare 

 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 
- întocmește și organizează programul 

de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 
pentru o perioadă de mimin 2 

săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 21 din 27  

Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 26 din 27  

Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 8 din 30  

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 24 din 30  

 

 

 

 

 

 

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
- 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 1 din 20 

 

 

Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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1 

 

 

 

 

 

Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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5. Descrierea procedurii 8 

6. Responsabilități 13 
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23 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

24 

 

 

Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                                              Anexa nr 3. 16.2  

                                                                                                             la Hotărârea nr …..... 

                                                                                                             din ……………….. 

 

 

                            

 

 

 

 

REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

CENTRULUI REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL IZVOARELE DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ”SF. MARIA” VĂLENII DE MUNTE 

 

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului Rezidenţial 

de Tip Familial Izvoarele, componentă funcțională a Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 

Maria” Vălenii de Munte, aprobat conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova în vederea 

asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 

oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele  beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Centrul Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele din cadrul Complexului de Servicii 

Comuitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 

copiilor aflaţi în dificultate separaţi, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în 

condiţiile legii, a unei măsuri de proţectie specială. 

(2) Centrul Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele din cadrul Complexului de Servicii 

Comuitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înfiinţat şi 

administrat de furnizorul Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, 

acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deţine Licenţa 

de funcţionare: Seria LF nr. 0005312 din data de 18.01.2016.  

(3) Sediul Centrului Rezidențial de tip Familial Izvoarele din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte este în comuna Izvoarele, str. Gării  nr. 459°, județul 

Prahova. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 



(1) Scopul Centrului Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele este de a asigura protecţia, creşterea şi 

îngrijirea copilului cu cerințe educaționale speciale aflat în dificultate, separat temporar sau 

definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurilor de protecție specială, în 

vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/ includerii sociale.  

(2) Ca obiect de activitate, Centrul de Rezidențial de Tip Familial acordă servicii sociale 

specializate, principalele servicii fiind  

- găzduire pe perioadă determinată (conform legislației) 

- asistenţă medicală şi îngrijire 

- suport emoţional  

- consiliere psihologică 

- educare 

- recuperare şi reabilitare 

- socializare şi petrecere a timpului liber 

- pregătire pentru viaţa independentă, 

- reintegrare familială şi comunitară 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social Centrul Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele din cadrul Complexului de 

Servicii Comuitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat prin Legea nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie 

specială - Anexa nr. 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate 

ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

(3) Serviciul social Centrul Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele din cadrul Complexului de 

Servicii Comuitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 9 din 25.09.2002 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele din cadrul Complexului de 

Servicii Comuitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 

specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 

convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 

România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul Rezidenţial 

de Tip Familial Izvoarele din cadrul Complexului de Servicii Comuitare ”Sf. Maria” Vălenii 

de Munte sunt următoarele: 

(a) respectarea si promovarea, cu prioritate, a interesului superior al copilului; 

(b) deschiderea către comunitate; 



(c) asigurarea în  mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt și deschiderea centrului către comunitate; 

(d) egalitatea șanselor și nediscriminarea; 

(e) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor; 

(f) respectarea demnității copilului; 

(g) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acestuia, ținându-se cont de vârsta 

și de gradul său de maturitate; 

(h) menținerea relațiilor personale ale copilului și contacte directe cu parinții, rudele, precum 

și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament; 

(i) menținerea împreună a fraților şi promovarea unui model familial de îngrijire a copilului; 

(k) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului; 

(l) asigurarea protecției copilului pe o perioadă determinată până la integrarea sau 

reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă; 

(m) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului; 

(n) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

(o) asigurarea confidentialității și a eticii profesionale. 

(p) asigurarea autodeterminării și a intimității  copilului; 

(q) participarea copilului (după caz); 

(r) cooperarea și parteneriatul; 

(s) recunoașterea valorii fiecărei persoane; 

(t) abordarea comprehensivă, globală și integrată; 

(u) orientarea pe rezultate şi îmbunătățirea continuă a calității; 

(x) promovarea participării active a beneficiarilor în soluționarea  problemelor. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Rezidenţial de Tip Familial 

Izvoarele sunt: 

(a) copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile 

legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu ; 

(b) copii pentru care a fost dispus în condiţiile legii plasamentul în regim de urgenţă ; 

(c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de 

protecţie specială ; 

(d) copiii neînsoţiţi de către părinţi sau alt reprezentant legal, care solicită o formă de 

protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor. 

(2) Admiterea copiilor în Centrul Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele se face conform 

procedurii de admitere elaborată de D.G.A.S.P.C. Prahova în calitate de furnizor de servicii sociale,  

anexă la prezentul regulament: 

- în baza Hotărârii Comisiei pentru Potecția Copilului Prahova;  

- în baza Dispoziției de plasament în regim de urgență emisă de Directorul Executiv al 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- în baza Sentinței civile executorie în cazurile prevazute de Legea 272/ 2004 (sau 

certificatul de grefă); 

(3) Încetarea serviciilor se face conform procedurii de încetare a serviciilor elaborată de 

D.G.A.S.P.C. Prahova în calitate de furnizor de servicii sociale, fiind anexă la prezentul regulament, 

în următoarele condiții: 

a) la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu;. 



b) la împlinirea vârstei de 26 de ani, în cazul tânărului care a beneficat de protecție specială 

și continuă studiile, o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi; 

c) după terminarea perioadei de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării 

integrării sale sociale, în cazul tânărului care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a 

beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu continuă studiile şi nu  a avut posibilitatea 

revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale; 

d) reintegrare sau integrare familială și socio-profesională a copilului/tânărului. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Rezidenţial de Tip Familial 

Izvoarele 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 , 

c) respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, in funcție de gradul 

de ințelegere; 

d) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

e) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se menţin condiţiile 

care au generat situaţia de dificultate; 

f) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

g) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

h) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

i) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

j) dreptul la stabilirea si păstrarea identității sale; 

k) dreptul de a menține relații personale si contacte directe cu parinții, rudele, precum si cu alte 

persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament; 

l) dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte 

persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru 

nu contravine interesului său superior; 

m) dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale; 

n) dreptul la libertate de exprimare; 

o) copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei 

probleme care îl privește; 

p) dreptul la libertate de gândire, de conștiința și de religie ; 

q) dreptul la libera asociere în structuri formale și informale, precum și libertatea de întrunire 

pașnică, în limitele prevăzute de lege; 

r) copilul aparținând unei minorități naționale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la 

viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, la practicarea 

propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai 

comunității din care face parte; 

s) dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor 

fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

t) dreptul să depună singur plângeri referitoare la incălcarea drepturilor sale fundamentale; 

u) dreptul să crească alături de parinții săi; 

v) dreptul sa fie crescut în condiții care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, 

morală și socială; 

w) dreptul la protecție alternativă; 

http://legeaz.net/og-137-2000-discriminare/
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x) dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a 

beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării 

efective a acestui drept; 

y) dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 

spirituală, morală si socială; 

z) dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de 

situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește; 

aa) dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a 

aptitudinilor și personalității sale; 

bb) dreptul la odihnă și vacanță; 

cc) dreptul de a menține relații cu alte persoane, dacă acestea nu au o influență negativă 

asupra dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale; 

dd) dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, abuz, rele tratamente sau 

neglijență şi dreptul de a fi protejat împotriva exploatării; 

ee) dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Rezidenţial de Tip Familial 

Izvoarele din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte au 

următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze, în funcție de gradul său de înțelelegere, informaţii corecte cu privire la 

identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică, ; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi 

revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică; 

e) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 

programului de intervenţie specifică; 

f) să respecte regulile centrului (reguli de comportament, program zilnic etc); 

g) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 

h) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 

i) să participe la activităţile organizate în centru; 

j) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

k) să respecte intimitatea celorlalţi; 

l) să participe la activităţile de grup; 

m) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

n) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe 

ceilalţi copii/ adulţi; 

o) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea 

muncii; 

p) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

q) să respecte proprietatea celorlaţi. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale Centrului Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte sunt următoarele: 



 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2. găzduire pe perioada  prevăzută în măsura de protecție; 

3. asistenţă medicală şi îngrijire personală; 

4. preparare hrană caldă şi acordare masă ( 3 mese/zi și doua  gustări) ; 

5. menaj, curaţenie, pază şi întreţinere ; 

6. socializare şi petrecere timp liber; 

7. integrare/reintegrare socio- familială; 

8. educare şi informare; 

9  consiliere psihosocială şi suport emoţional 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/ serviciile 

oferite și oferirea acestora beneficiarilor, reprezentanților legali,  autorităților publice și 

publicului larg; 

2. elaborarea şi utilizarea unui  Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia, a 

reprezentanţilor legali, a familiilor acestora, cu privire la serviciile şi facilităţile oferite; 

3. sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele copiilor 

prin intermediul mass-media locale, vizite în școli, spitale, etc.; 

4. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme 

organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor 

sociale furnizate; 

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. elaborarea şi aplicare unei Carte a drepturilor beneficiarilor şi asigurarea informării 

beneficiarilor/reprezentanţilor legali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă; 

2. planificarea şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea 

drepturilor beneficiarilor, precum şi privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea 

cazurilor de abuz şi neglijenţă asupra beneficiarilor; 

3. deţinerea şi aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce 

privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un 

fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru 

protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţa cu benefiaciarii şi organizarea 

de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică referitoare la 

metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de 

particularităţile psiho-comportamentale ale acestora; 

4. 4.iniţierea unor colaborări cu instituţiile publice sau private din comunitate  în vederea 

stimulării participării copiilor la viața socială a comunității și pentru promovarea  unei 

imagini pozitive a beneficiarilor şi prevenirea situaţiilor de dificultate în care aceştia pot 

intra. 

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. formarea profesională continuă a personalului. 

4. urmărirea procesului de integrare și evolutie a beneficiarilor în cadrul centrului și formularea 

de propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecție sau 

îmbunătățirea calității îngrijirii acordate; 

5. întocmirea de programe și proiecte proprii care să asigure creșterea calității activității, 

potrivit politicilor și strategiilor naționale, județene și locale;  

6. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme 

organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale 

furnizate; 

7. facilitarea participării tuturor beneficiarilor, în funcție de capacitatea de întelegere a 

acestora, precum și a personalului angajat la stabilirea obiectivelor și priorităților de 

dezvoltare a centrului de plasament, în vederea creșterii calității serviciilor acordate; 

8. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenţia Judeţeană pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii şi Adopţii, precum şi alte foruri cu atribuţii de control. 

e) de administrare – serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării servicilor 

sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

1. Funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și 

funcționare; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

3. Întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului în vederea asigurării resurselor bănești 

necesare desfășurării activității în condițiile prevăzute de lege; 

4. Asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, 

instalații, dotări, aparatură; 

5. Realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 

desfășurări a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. Identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă 

module de instruire privind: egalitatea de șanse; pevenirea, recunoașterea și raportarea 

formelor de exploatare; violență și abuz; respect pentru diversitate; respect pentru autonomia 

individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 

7. Întocmirea referatelor de necesitate, în vederea dobândirii tuturor bunurilor necesare 

copiilor, precum și pentru asigurarea unui mediu corespunzător din toate punctele de vedere; 

8. Stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal în funcție de : capacitatea 

centrului; asigurarea permanenței pe timp de zi și de noapte; raportul optim adulți copii 

recomandat; optimizarea utilizării timpului de lucru de către salariații centrului; programarea 

concediilor de odihnă a salariaților; întocmirea graficelor de lucru și a pontajului lunar și 

verificarea prezenței personalului. 

9. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și 

donațiile; 

10. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 



(1) Serviciul social Centrului Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte, funcţionează cu un număr total de 10 de 

salariați, după cum urmează: 

a) personal de conducere: 

- şef  complex (111225); 

- coordonatorul personalului de specialitate îngrijire și asistență (111220). 

- coordonator personal de specialitate contabilitate - administrativ(111220)  

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:  

- instructori de educație (235204) 

- educator puericultor (234203) 

- părinte social  (531202) 

- ingrijitori (531101) 

c) Unitatea poate atrage și persoane care doresc să lucreze ca voluntari, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat în condițiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă 100%  din totalul personalului. 

 (3) Raportul angajat/beneficiar este de  1/0,58. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere pentu toate serviciile din cadrul complexului este: 

a) şeful de complex (111225); 

b) coordonatorul personalului de specialitate îngrijire și asistență (111220) ; 

c) coordonator personal de specilitate contabilitate-adminstrativ (111220). 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) Șef complex (111225): 

1. asigură, în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

2. ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată referitor la încalcări ale 

drepturilor copilului; 

3. gestionează unitatea în baza dispoziţiilor legale şi a dispoziţiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

4. asigură operaţionalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

6. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

7. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea activităţii în cadrul 

unităţii; 

8. asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului; 

9. reprezintă formal salariaţii în relaţia cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10. revizuieşte periodic şi propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice şi a numărului de personal; 



11. elaborează, revizuieşte şi propune spre aprobare fişele de post ale personalului din cadrul 

unităţii; 

12. elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

13. elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor 

alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

14. elaborează proiectul instituţional – document cadru pentru planificarea serviciilor oferite; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor 

şi întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

17. elaborează/revizuieşte metodologia de organizare şi funcţionare, regulamentul intern sau, 

după caz, normele interne de funcţionare, proceduri de lucru, etc.; 

18. elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă 

socială în instituţie; 

19. evaluează anual personalul din subordine şi propune calificativele acestora; 

sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respectă 

legile, regulamentele, dispozitiile în vigoare sau codul deontologic; 

20. avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor 

fără plată; 

21. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat şi 

cuantumul primelor, în raport cu resursele alocate; 

22. vizează corespondenţa unităţii şi urmăreşte circuitul documentelor în instituţie; 

23. aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

24. urmăreşte accesul copiilor aflaţi în unitate la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere 

a timpului liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora; 

25. colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care 

vizează îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

26. desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare de finanţare a unităţii; 

27. elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

28. administrează resursele financiare ale unității, în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea financiară, evidența bugetară și controlul financiar, conform legii; 

29. acordă viza ‘’ BUN DE PLATĂ  pe facturile de bunuri materiale și prestări servicii; 

30. asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

31. elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care 

cuprind numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate 

și  nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 

32. elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le 

transmite secretarului comisiei; 

33. elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34. elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 



35. întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

36. întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37. elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38. analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39. elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40. stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41. elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

42. transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. resectă codul deontologic profesional; 

44. să cunoască și să respecte normele de SSM  si PSI; 

45. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenţei. 

b) Coordonatorul personalului de specialitate îngrijire și asistență (111220):  

1. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul de 

specialitate al serviciilor componente ale compexului;  

2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă șefului de  complex care le 

înaintează către D.G.A.S.P.C. Prahova;  

3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;  

4. colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să 

răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;  

5. întocmeşte raportul anual de activitate pe care il aduce la cunostință șefului de complex care 

îl transmite la D.G.A.S.P.C. Prahova;  

6. asigură, împreună cu șeful de complex, buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre 

angajaţii complexului;  

7. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  

8. ia în considerare orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

beneficiarilor în cadrul serviciilor și le comunică șefului de complex pentru analizare; 

9. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate în cadrul 

serviciilor şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la 

îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens 

10. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

11. reprezintă unitatea, atunci când înlocuiește șeful de complex 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; 

12. asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă  socială de la 

nivelul primăriilor, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în 

comunitate, în folosul beneficiarilor;  

13. asigură, împreună cu șeful de complex, îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât 

personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi 

funcţionare; 



14. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale.  

15. la începutul fiecărui an întocmeste planul anual de activitate al fiecarui serviciu social din 

cadrul complexului ; 

16. întocmește graficele de lucru pentru personalul de specialitate ; 

17. îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea unitații în limita competenței și în 

condițiile legii.    

c) Coordonator personal de specialitate contabilite-administrativ (111220): 

1. coordonează și raspunde de  întreaga activitate desfașurată de către personalul din cadrul 

compartimentului contabilitate - administrativ aflat în subordine; 

2. asigură și răspunde de buna desfașurare și organizare a activităților financiare și 

administrative la nivelul tuturor serviciilor complexului; 

3. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului pe care îl conduce şi propune în scris șefului de complex demararea anchetei  

disciplinare pentru salariaţii din subordinea serviciului administrativ -contabilitate, care nu 

îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 

domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc. ; 

4. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 

contabilitate - administrativ şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să 

conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

5. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

6. adoptă permanent un comportament în masură să promoveze imaginea și interesele unității; 

7. răspunde de asigurarea calității lucrărilor executate și respectă procedurile de lucru; 

8. răspunde de respectarea programului de muncă și a disciplinei muncii în cadrul serviciului 

pe care îl coordonează; 

9. asigură organizarea și gestionarea eficientă a integrității patrimoniului unității în 

conformitate cu dispozițiile legale și normele /reglementările interne; 

10. răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul 

serviciului; 

11. răspunde de buna pregătire a  salariaților din subordine și propune măsuri pentru 

perfecționarea cunoștințelor acestora; 

12. răspunde de îndeplinirea  oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 

82/991,republicată, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte 

reglementări legale în vigoare, pe linie economică și financiar-contabilă; 

13. întocmește propunerile privind statul de funcții și organigrama instituției; 

14. întocmește bugetele de venituri și cheltuieli ale instituției în funcție de legislația în vigoare și 

necesități, face propuneri de modificare a acestora, pe parcursul anului  în funcție de 

necesități; 

15. verificarea înregistrarea în contabilitate a actelor justificative necesare înregistrărilor 

contabile; 

16. întocmește și face virările aferente drepturilor de personal, face verificarea și confruntul în 

trezorerie al acestora; 

17. verifică și aprobă  intrările și ieșirile din magazii în gestiuni; 

18. organizează  inventarierea valorilor materiale și bănești; 

19. face valorificarea inventarierii și confruntul acesteia  cu evidențele contabile; 

20. instruiește și controlează personalul cu atribuții de gestionar, administrator, organizează 

crearea de garanții și garanții suplimentare gestionarilor și subgestionarilor; 



21. urmărește aplicarea și respectarea  baremelor de hrană, gramajelor, consumul de materiale 

lunar; 

22. verifică și aprobă împreună cu conducatorul instituției  propunerile de casare a bunurilor; 

23. controlează persoana desemnată cu arhivarea tuturor documentelor contabile; 

24. propune conducătorului instituției desemnarea comisiilor de recepție, oferte, testarea  pieței 

și inventariere și casare; 

25. urmărește legislația și are obligativitatea  de a fi la zi cu aceasta și se ocupă de abonarea 

instituției la Monitorul Oficial, Colecții de legi și alte publicații necesare instituției, 

organizează  și urmărește evidența acestora; 

26. cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de  nerespectarea 

acestora; 

27. răspunde de legalitatea și realitatea evidențelor contabile  în fața controlalelor ce vin în 

unitate, îndeplinind și alte sarcini date de DGASPC  Prahova sau de conducătorul unității; 

28. înlocuitor al persoanei  responsabile cu organizarea și conducerea evidenței angajamentelor 

bugetare și legale; 

29. întocmește fișele de post ale salariaților din subordine; 

30. verifică întocmirea documentelor din sponsorizări și donații; 

31. obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a 

fost martor la vreun  abuz săvarșit asupra vreunui copil; 

32. cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

fiecărui serviciu în parte, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului 

contractual al DGASPC Prahova și toate procedurile operaționale de la nivelul complexului. 

33. îndeplinește și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau conducătorul unității în limita 

competențelor. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 

2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior 

în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 

ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este: 

- instructor de educație (235204) ; 

- educator puericultor (234203); 

- îngrijitor (531101); 

- părinte social (531202); 

(2) Principalele atribuții ale INSTRUCTORULUI DE EDUCAȚIE/ EDUCATORULUI 

PUERICULTOR (235204, 234203): 

 studiază în mod sistematic comportamentul copiilor, acordându-le ajutorul moral şi 

intelectual necesar depăşirii situaţiilor de criză; 



 colaborează cu managerul de caz şi psihologul din cadrul complexului    furnizându-le datele 

necesare completării fişei de evaluare a nevoilor copilului;  

 responsabilităţi de îndrumare a studiului şcolar şi urmărire a programului extraşcolar; 

 ţine o permanentă legătură cu cadrele de la şcoală, pentru a cunoaşte programele şcolare a 

căror însuşire, de către copii, trebuie să fie urmărite în activitatea zilnică; 

 urmăreşte participarea elevilor la cercuri şi concursuri, acolo unde este cazul şi asigură 

pregătirea copiilor în scopul obţinerii de rezultate cât mai bune, proporţional cu aptitudinile 

şi corespunzător vârstei şi intelectului fiecăruia; 

 are obligaţia de a cunoaşte în orice moment rezultatele şcolare obţinute de copii; 

 solicită periodic (semestrial) dirigintelui sau învăţătorului fiecărui copil din grupa sa o 

situaţie şcolară detaliată (note/medii obţinute, situaţia absenţelor, abilităţi deosebite sesizate 

de cadrele didactice sau lipsuri ce trebuie remediate). Aceste informaţii, precum şi 

activităţile propuse a fi desfăşurate în sensul realizării programelor educative, stabilite 

împreună cu psihologul din cadrul complexului, vor fi prezentate în PIS pentru educaţie; 

 prezintă familiei şi managerului de caz situaţia la învăţătură a copiilor; 

 urmăreşte şi asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru şcoală, organizarea şi 

îndrumarea studiului individual, intervenţie specializată, stimularea aptitudinilor; 

 desfăşoară activitate diferenţiată şi individual cu copiii, potrivit aptitudinilor şi potenţialului 

intelectual al fiecăruia în cadrul programelor de activitate pe care le întocmeşte; 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ: 

 întocmeşte, după admiterea copilului în unitate şi ori de câte ori este nevoie, cel puţin o dată 

la trei luni, programe de intervenţie specifică (PIS) pentru nevoile de îngrijire, PIS 

pentru nevoile fizice şi emoţionale, PIS pentru nevoile educaţionale, PIS pentru nevoile 

de socializare (timp liber), PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă. PIS-urile se întocmesc pentru fiecare copil de instructorul de educaţie ce a 

fost desemnat persoană de referinţă (la primirea unui copil, după maxim o lună de zile, 

instructorul de educaţie reevaluează PIS-urile dacă acestea au fost întocmite de un alt coleg 

şi îşi stabileşte propriile obiective şi activităţi în funcţie de constatările sale în ceea ce 

priveşte copilul). PIS-urile vor fi prezentate pentru a fi vizate de către managerul de caz şi 

psihologul din cadrul complexului şi conducătorului unităţii pentru aprobare; 

 reevaluează PIS, la termenul propus, stabilind următoarele obiective ce trebuie realizate, în 

funcţie de rezultatele obţinute; 

 aduce la cunoştinţă copilului conţinutul PIS, ţinând cont de gradul de maturitate al copilului/ 

tânărului şi de tipul de dizabilitate şi/ sau gradul de handicap al fiecăruia; 

 întocmeşte procesul-verbal al întâlnirii cu managerul de caz la admiterea copilului în 

CRTF;  

 colaborează cu managerul de caz şi coordonatorul complexului la întocmirea procesului-

verbal la încheierea perioadei de acomodare a copilului în CRTF; 

 amenajează şi răspunde de aspectul estetic şi igienic al spaţiului de locuit, al copiilor, 

urmărind, în orice moment, educaţia estetică, igienico-sanitară şi a deprinderilor de muncă şi 

de auto-gospodărire a acestora; 

 urmăreşte ţinuta vestimentară a copiilor, formându-le bune deprinderi de ordine, de igienă 

personală, grijă şi respect faţă de bunurile pe care le au în folosinţă, precum şi faţă de 

bunurile pe care le au în grijă (mobile şi imobile); 

 răspunde de viaţa şi sănătatea copiilor din cadrul CRTF în timpul programului său de lucru; 



 urmăreşte permanent starea psiho-fizică a copiilor din cadrul CRTF şi sesizează în scris 

personalul medical şi conducerea unităţii apariţia oricărei modificări intervenite în sănătatea 

şi dezvoltarea acestora; anunţă urgenţele la Serviciul 112. 

 completează jurnalul copilului; 

 organizează şi conduce activităţi educative în timpul liber al copiilor, atât în perioada de 

activitate şcolară, cât şi în zilele de repaus săptămânal, urmărind, prin toate aceste activităţi, 

formarea profilului moral-civic al copiilor, constituinde-se permanent la dispoziţia copiilor 

ca o persoană de referinţă, care încearcă să găsească răspuns întrebărilor acestora despre 

lume, viaţă, familie, societate; 

 este obligat să se afle în mijlocul copiilor, pe toată durata programului său de lucru, 

acordând o atenţie deosebită îndrumării copiilor în vederea formării şi fixării deprinderilor 

comportamentale pozitive şi pentru dezvoltarea interesului acestora pentru muncă şi 

învăţătură; 

 pe toată durata activităţii nu-i este îngăduit să aibă preocupări de ordin personal, care ar oferi 

copiilor subiecte de discuţie, sau care ar influenţa în mod negativ formarea civică şi morală a 

acestora; 

 informează familia rezidentă despre activităţile zilnice şi evenimentele deosebite pentru a fi 

consemnate de către aceasta în caietul căsuţei; 

 completează fişa de evidenţă a relaţiei copilului cu familia, pe care o prezintă managerului 

de caz; este direct răspunzător de înscrisurile făcute; ţine permanent legătura cu familia 

beneficiarilor, luând contact cu părinţii/ rudele care vin să-şi viziteze copiii/ rudele. 

 asistă la vizitele părinţilor/ rudelor copiilor şi notează în jurnalul copilului aspecte precum: 

data şi durata vizitei; numele şi calitatea (gradul de rudenie) vizitatorului; comportamentul 

copilului faţă de vizitator; atitudinea copilului  faţă de vizitator; comportamentul 

vizitatorului faţă de copil; atitudinea vizitatorului faţă de copil; atitudinea vizitatorului faţă 

de personalul unităţii; opinia vizitatorului referitor la situaţia copilului; alte observaţii. 

 însoţeşte copiii în vizită în familie atunci când aceasta nu se poate deplasa la CRTF; 

 la revenirea beneficiarului din învoirea în familie notează în jurnalul copilului câteva 

informaţii din care să reiasă modul cum a decurs acomodarea în familie, dacă au fost 

probleme de relaţionare, probleme de sănătate apărute pe perioada învoirii, intenţia de a mai 

lua copilului în învoire etc. 

 însoţeşte beneficiarii, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate al acestora,  în deplasările 

în comunitatea locală şi în afara acesteia; 

 pentru sărbători/ evenimente deosebite pregăteşte copiii pentru susţinerea unui program 

artistic, în funcţie de aptitudinile fiecăruia; 

 sprijină cadrele didactice din şcolile frecventate de copii pentru desfăşurarea serbărilor, 

excursiilor, altor activităţi extraşcolare; 

 desfăşoară activităţi gospodăreşti şi sportive cu copiii; 

 consemnează cu regularitate în jurnalul copilului aspecte caracteristice ale 

comportamentului; 

ACTIVITATE DE FORMARE ŞI INFORMARE: 

 se preocupă permanent de dotarea şi autodotarea cu materialul necesar desfăşurării 

activităţilor educative; 

 în vederea asigurării calităţii muncii pe care o desfăşoară are obligaţia să-şi asigure 

pregătirea proprie corespunzătoare susţinerii programului de lucru prin studierea 

materialelor de specialitate în domeniul protecţiei copilului; 



 studiază materialele şi legislaţia în vigoare sau nou apărută în publicaţiile de specialitate în 

legătură cu activităţile educative şi de ocrotire desfăşurate în centrul de plasament; 

 participă la simpozioane şi cursuri de specializare, de formare/ perfecţionare professională 

organizate de angajator; 

 cunoaşte şi respectă drepturile copilului/ tânărului; 

ALTE SARCINI ŞI OBLIGAŢII: 

 are obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta Regulamentul intern şi Metodologia de 

organizare şi funţionare, normele de protecţia muncii şi de stingere a incendiilor, 

precum şi notele de serviciu, notele interne şi procedurile de lucru aplicabile în 

cadrul CRTF; 

 respectă confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarul copilului/ tânărului protejat în 

cadrul CRTF; 

 colaborează cu tot personalul, abordând lucrul în echipă, pentru bunul mers al 

activităţii, asigurând astfel un climat necesar dezvoltării armonioase a personalităţii 

beneficiarilor; 

 respectă bunele maniere în relaţiile cu ceilalţi angajaţi; 

 este obligat să aibă o comportare cinstită şi corectă în cadrul unităţii; 

 îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea unităţii, în funcţie de problemele ce 

se ivesc; 

 este obligat să semnaleze situaţiile de violenţă asupra copilului; 

 indeplineste ,in limita competentei,orice sarcina repartizata de catre șeful ierarhic 

superior; 

Nu se subordonează familiei (parinților sociali). 

(3) Principalele atribuții ale PĂRINTELUI SOCIAL (531202): 

a) în relaţia cu copilul: 

 protejarea copiilor/asigurarea securităţii şi integrităţii copilului; 

 implicarea copiilor în activităţi gospodăreşti desfăşurate în cadru C.R.T.F.; 

  răspund de formarea , consolidarea şi utilizarea deprinderilor de autoservire şi 

autogospodărire, autoîngrijire, igienă personală; 

 se ocupă permanent de asigurarea hranei zilnice a copiilor, prepararea hranei   pentru aceştia, 

consultând-i de fiecare dată în alcătuirea meniului; 

 dezvoltarea unor relaţii de încredere reciprocă: 

 comunică direct şi permanent cu copiii; 

 asigură stabilitatea relaţiei instructor-familie rezidentă-copil; 

 este prietenul copiilor; 

 ascultă opiniile/revolta copiilor şi propune repere; 

 tratează copiii fără discriminare, promovând relaţii de respect între ei; 

 sprijin în formarea identităţii copilului; 

 rol de mediator în rezolvarea conflictelor; 

 organizarea timpului liber al copiilor, în mod deosebit la sfârşit de săptămână; 

 organizează activităţi conforme particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor; 

 organizează excursii, plimbări şi serbări cu diferite ocazii; 

 antrenează copilul să participe direct la propriul proiect, respectând dreptul la  

 identitate şi istorie personală; 



 urmaresc şi asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru şcoală; 

 organizează şi îndrumă studiul individual, intervenţia personalizată, stimularea aptitudinilor; 

 ascultă opiniile şi îndrumă copilul prin raportare la viaţa socială şi familială; 

 stimulează iniţiativa copiilor; 

b) în legătură cu colegii (instructori de educaţie, celelalte familii) : 

 colaborare şi ajutor reciproc între specialişti, profesioniştii echipei multidisciplinare din 

centru, pentru stabilirea celor mai adecvate măsuri educative, psihologice şi pedagogice în 

vederea dezvoltării morale a copilului, pentru corectarea devierilor de conduită şi restabilirea 

echilibrului psihic al acestora; 

 lucrează în echipă pentru testarea cunoştinţelor, abilităţilor în funcţie de care să se poată 

realiza un program recuperativ-compensatoriu în funcţie de situaţie; 

 schimb de informaţii privind evoluţia pe plan fizic şi afectiv al copilului precum şi modul de 

realizare a unor puncte din Planul Personalizat de intervenţie (care trebuie gândită echipa) ; 

 informează asistentul social din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova asupra evenimentelor mai 

importante desfăşurate în centru; 

 informează instructorii de educaţie colegi cu privire la evenimentele mai importante din casă; 

 îndrumarea copilului şi a familiei către consiliere socială, psihologică, juridică sau de altă 

natură în colaborare cu asistentul social din cadrul DGASPC Prahova (la profesioniştii echipei 

multidisciplinare sau în comunitate, dacă este cazul) ; 

 luarea deciziilor în momentele de criză prin discutarea acestora în echipa multidisciplinară; 

c) în relaţie cu părinţii copilului, familia extinsă a acestuia : 

 ţine legătura cu părinţii sau cu ocrotitorii copiilor aflaţi în plasament; 

 solicită implicarea în calitate de partener a familiei copilului în vederea unei intervenţii 

eficiente; 

 prevenirea apariţiei situaţiilor care pot pune în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului; 

 însoţeşte copilul în vizitarea familiei naturale atunci când acesta nu se poate deplasa 

  d) în relaţia cu alte persoane din comunitatea locală : 

 participă la şedinţele cu părinţii elevilor organizate de către unitatea de învăţământ pe care 

aceştia o frecventează; 

 menţinerea permanentă a relaţiei cu medicul de familie; 

 stimularea includerii copiilor din cadrul C.R.T.F. în grupurile de copii ce activează în cercuri, 

cluburi, în afara C.R.T.F. ; 

 stabilirea legăturii cu persoanele din comunitate care să faciliteze vizitarea copilului de către 

familie în centru; 

 informarea şi sensibilizarea şi a altor parteneri pentru colaborare în vederea facilitării 

exprimării personalităţii tânărului, tinerei; orientarea spre servicii din comunitate care 

organizează programe de reconversie profesională. 

e) alte atribuţii: 

 asigură şi respectă promovarea drepturilor copiilor; 

 se comportă decent în relaţiile cu copiii, colectivul de lucru şi cu orice persoană cu care 

colaborează, respectand codul deontologic; 

 împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat optim necesar bunei 

desfăşurări  a activitatilor cu copiii; 

 cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioara; 



 păstrează confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine, referitoare la copii, personal, 

instituţie; 

 sesizează imediat conducerea centrului dacă integritatea fizică si morală a vreunui copil 

este in pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârsit asupra copilului. 

 îndeplineşte în limitele compeţentei orice sarcină repartizată de către şeful ierarhic superior. 

(4) Principalele atribuții ale îngrijitorului (531101): 

 asigură curațenia , dezinfecția si aerisirea spațiilor repartizate; 

 efectuează sau supraveghează in funcție de stadiul de independență al copiilor toaleta zilnică 

sau/si baia  generală; 

 participă activ la formarea deprinderilor de igienă ale copiilor, 

 schimbă imbracamintea copiilor ori de care ori este nevoie, pentru ca aceasta să fie tot 

timpul uscată si curată; 

 participă activ la programul de dezvoltare psiho-motorie a copiilor,  conform indicațiilor 

personalului de specialitate; 

 supraveghează copiii pe timpul desfășurării serviciului și respectă programul de combatere a 

enurezisului nocturn; 

 efectuează mici lucrări de reparații la imbrăcamintea copiilor; 

 inițiază copilul in regulile social acceptate prin intermediul regulilor de joc; 

 urmărește starea de sănătate a copiilor si anunță urgențele la cabinetul medical sau la salvare 

in funcție de gravitatea cazurilor; 

 inițiază copiii in formarea deprinderilor de ordine, de igienă personală, grijă si respect față 

de bunurile pe care le au in folosință; 

 efectuează curațenia in zonele repartizate; 

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc.  

(2) În cadrul serviciului nu există personal administrativ prevăzut.  

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Judeţean Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

ANEXE: 

- PO SRC–01 Procedura operaţională privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare  

- PO SRC–02  Procedura operaţională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 



- PO SRC–11 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și revizuirile 

ulterioare 

- PO SRC–12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, cu modificările și revizuirile 

ulterioare 
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ADMITEREA COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-01  
 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 
până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 

-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 
documentele copilului  

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 
- face triajul epidemiologic; 

- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 
- face demersuri pentru obținerea documentelor 

medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 
solicitare dispoziție MC; 

- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   
 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 

echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  
- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  
- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 

- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 
- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 

recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 
- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 
inițială și face evaluarea la primirea în 

centru 

-întocmește programul de acomodare 
- participă la evaluarea copilului în 

cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 
acomodare 

 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 
- întocmește și organizează programul 

de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 
pentru o perioadă de mimin 2 

săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 11 din 30  

 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

7 

 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

18 

 

10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  



 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 

                                                                  Anexa nr 3. 16.3 

la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                              din ……………… 
 

 

 

 

  

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI  

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI  

DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE 

”SF. MARIA” VĂLENII DE MUNTE    

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de Zi 

pentru Copii cu Dizabilităţi, componentă funcţională a Complexului de Servicii Comunitare 

”Sf. Maria” Vălenii de Munte, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova, în vederea 

asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 

oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele  beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte, cod serviciu social 8891 CZ - C III, este 

înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 

Prahova, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014, deţine 

Licenţa de funcţionare seria LF  nr. 0001926 din data de 24.12.2015 

(2) Sediul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte este situat în Vălenii de Munte,  str. Berceni nr. 44, 

judeţul Prahova. 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

(1) Scopul serviciului social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte este de a preveni 

abandonul şi instituţionalizarea copilului cu dizabilităţi, prin asigurarea pe timpul zilei a unor 

activităţi de îngrijire, educare, abilitare-reabilitare, recreere – socializare, consiliere, dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi a unor 

activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru 

alte persoane care au în îngrijire copii; de a dezvolta capacitaţile psihice şi fizice ale acestor copii 

pentru reintegrarea familială şi socială a lor; de a stimula potenţialul restant al copiilor cu handicap 

neuro-psiho-motor. 

(2) Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde 

nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii 



situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 

incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

(3) Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare  ”Sf. Maria” Vălenii de Munte, dispune de următoarele servicii: Kinetoterapie; 

Logopedie; Psihoterapie; Hidroterapie; Terapie ocupaţională; Consiliere pentru copii, 

părinţi/reprezentanţi legali/persoane care au în îngrijire copii. 

 

ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
(1) Serviciul social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte, funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Legea 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. 

(3) Serviciul social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte este înfiinţat prin: Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr 60/19.05.2006 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Prahova.  

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, 

în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 

România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în Centrul de Zi pentru 

Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 

demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 

privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea 

de exerciţiu; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 



l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, a reprezentaţilor legali, cu privire la exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de 

dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat. 

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor social 

(1) Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte sunt: 

a) Beneficiari direcți: 

 copii cu dizabilităţi aflaţi în cadrul familiilor naturale sau protejaţi la familii substitutive 

domiciliaţi  în oraşul Valenii de Munte şi în zonele limitrofe ale acestei localităţi: Teişani, 

Izvoarele, Măneciu, Ceraşu, Drajna, Poseşti, Starchiojd, Predeal-Sărari, Gura Vitioarei,  

Lipăneşti, Măgurele; 

 copii cu dizabilităţi proveniţi din zone apropiate oraşului Vălenii de Munte, altele decât 

cele specificate anterior; 

 copii cu dizabilităţi care au o măsură de protecţie în cadrul complexului; 

b) Beneficiari indirecți: 

 familiile naturale sau substitutive, care vor participa cu copilul la programe de recuperare 

şi vor beneficia de servicii de consiliere; 

 comunităţile locale din care provin copiii, prin soluţionarea unei probleme sociale existente 

la nivelul acestora; 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt prezentate în Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor cu dizabilități în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități, elaborată de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de 

servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

Accesul beneficiarilor în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități se face în baza 

dispoziției de acces, semnată de directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

(3) Condiţii de încetare a acordării serviciilor sunt prezentate în Procedura operațională privind 

Încetarea acordării serviciilor în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități elaborată de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de 

servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

Dispoziția privind retragerea accesului la serviciile Centrului de Zi pentru Copii cu 

Dizabilități este semnată de directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Zi pentru Copii cu 

Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte au 

următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 

luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile 

care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

i) (8) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Zi pentru Copii cu 

Dizabilitati" au următoarele obligaţii: 



j) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

k) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

l) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

m) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

n) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte 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. consiliere psihosocială şi suport emoţional; 

3. asistenţă şi recuperare ; 

4. suport pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă.; 

5. supraveghere; 

6. socializare şi petrecere a timpului liber; 

7. sprijin pentru orientare şcolară  şi profesională. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale informative despre serviciile oferite, rolul său în comunitate, ac-

cesarea şi modul de funcţionare, precum şi despre importanţa existenţei acestor servicii 

pentru sprijinul, reabilitarea şi integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi din comunitate; 

2. sensibilizarea opiniei publice şi informarea comunităţii cu privire la prevenirea abandon-

ului şi instituţionalizării copiilor în general, precum şi la problematica copiilor cu dizabil-

ităţi în particular prin intermediul mass-media locale, vizite în şcoli, unităţi sanitare, etc.; 

3. colaborarea cu instituţiile relevante din comunitate cu scopul reducerii riscului social la 

care este expus copilul şi familia acestuia; 

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. Prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copilului, prin: 

 instruirea personalului în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor, abilităţilor şi 

deprinderilor privind satisfacerea nevoilor copiiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora;  

 instruirea personalului în vederea respectării drepturilor copiilor cu dizabilităţi şi a 

familiilor acestora;  

 promovarea şi aplicarea măsurilor de protejare a copiilor împotriva oricărei forme 

de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant. 

2. Campanii de sensibilizare a comunității; 

3. Promovare de măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, 

discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

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 prin aplicarea de chestionare și 

discuții directe cu reprezentanții beneficiarilor; 

3. feed-back-ul oferit de părinți/familii/AMP este utilizat în conceperea și adaptarea 

permanentă la nevoile copilului a planului individualizat de intervenție; 

4. obiectivele stabilite pentru fiecare beneficiar şi metodele de lucru stabilite sunt obiectul 

evaluărilor periodice, ca modalitate de control al eficienţei serviciilor oferite; 



5. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea 

demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de 

calitate, conform legislației în vigoare 

6. instruirea personalului în vederea îmbunătățirii cunoștințelor, abilităților și deprinderilor 

privind satisfacerea nevoilor copiiilor cu dizabilități și a familiilor acestora; 

7. instruirea personalului în vederea respectării drepturilor copiilor cu dizabilități și a 

familiilor acestora 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. gestionarea patrimoniul instituției și supravegherea bunei funcționări a rețelelor de 

furnizare a utilităților în cadrul centrului (energie electrică, căldură, apă rece și apă caldă); 

2. urmărirea alocării fondurilor necesare pentru buna desfășurare a activității și a modului 

de folosire a acestora, asigurarea inventarierii periodice, colaborarea cu alte instituții și/sau 

societăți comerciale; 

3. numărul şi structura de personal ale Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități sunt 

adecvate pentru îndeplinirea activităților prevăzute în standardele minime obligatorii și legislația 

în vigoare.  

4. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și 

donațiile; 

5. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1) Serviciul social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte funcţionează cu un număr de 14 posturi , conform 

prevederilor Hotărarii Consiliului Judeţean Prahova, după cum urmează:  

a) personal de conducere:  

 şef  complex (111225); 

 coordonatorul personalului de specialitate îngrijire şi asistență (111220); 

 coordonator personal de specialitate contabilitate – administrativ (111220);  

         b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

 psiholog (263401);  

 logoped (226603); 

 asistent medical (222101);  

 pedagog de recuperare (235205); 

 instructori de educatie (235204); 

 kinetoterapeut (226405); 

 îngrijitor(531101) 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

 şofer (832201)   

d)  Unitatea poate atrage şi persoane care doresc să lucreze ca voluntari, în baza unui 

contract de voluntariat încheiată în condițiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă 93% din totalul personalului. 

(3) Raportul angajat/beneficiar – Numarul şi structura de personal sunt suficiente şi 

corespunzătoare pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de Centrul de Zi pentru Copii cu 

Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte conform 

prevederilor Standardelor Minime Obligatorii şi a planului anual de acţiune.  

 

ART. 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere pentu toate serviciile din cadrul complexului este: 

a) şeful de complex (111225); 

b) coordonatorul personalului de specialitate îngrijire şi asistență (111220) ; 

c) coordonator personal de specilitate contabilitate-adminstrativ (111220). 



(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

Șef complex: 

1. asigură, în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

2. ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată referitor la încalcări ale 

drepturilor copilului 

3. gestionează unitatea în baza dispoziţiilor legale şi a dispoziţiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

4. asigură operaţionalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

6. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

7. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea activităţii în cadrul 

unităţii; 

8. asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă 

cu misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului; 

9. reprezintă formal salariaţii în relaţia cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.  revizuieşte periodic şi propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice şi a numărului de personal; 

11.  elaborează, revizuieşte şi propune spre aprobare fişele de post ale personalului din    

  cadrul unităţii; 

12. elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

13. elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor 

alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

14. elaborează proiectul instituţional – document cadru pentru planificarea serviciilor oferite; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

17. elaborează/revizuieşte metodologia de organizare şi funcţionare, regulamentul intern sau, 

după caz, normele interne de funcţionare, proceduri de lucru, etc.; 

18. elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă 

socială în instituţie; 

19. evaluează anual personalul din subordine şi propune calificativele acestora; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu 

respectă legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic; 

21. avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor 

fără plată; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat şi 

cuantumul primelor, în raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondenţa unităţii şi urmăreşte circuitul documentelor în instituţie; 

24. aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

25. urmăreşte accesul copiilor aflaţi în unitate la serviciile de sănătate, de educaţie, de 

petrecere a timpului liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora; 

26. colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care 

vizează îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

27. desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare de finanţare a unităţii; 

28. elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității, în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea financiară, evidența bugetară si controlul financiar, conform legii; 



30. acordă viza ‘’ BUN DE PLATĂ  pe pe facturile de bunuri materiale şi prestări servicii. 

31. asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

32. elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care 

cuprind numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate 

și  nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 

33. elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor şi le 

transmite secretarului comisiei; 

34. elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

35. elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

36. întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

37. întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de 

la nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

38. elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele 

SCIM; 

39. analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

40. elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

41. stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

42. elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

43. transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

44. resectă codul deontologic profesional; 

45. să cunoască și să respecte normele de SSM  si PSI. 

46. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenţei. 

 

Coordonatorul personalului de specialitate îngrijire și asistență  
1. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul de   

specialitate al  serviciilor componente ale compexului;  

2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul 

 implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă șefului de  complex 

care le înaintează către D.G.A.S.P.C. Prahova;  

3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare;  

4. colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa 

răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;  

5. întocmeşte raportul anual de activitate pe care îl aduce la cunostință șefului de complex 

care îl transmite la D.G.A.S.P.C. Prahova;  

6. asigură, împreună cu șeful de complex, buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre 

angajaţii complexului;  

7. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  

8. ia în considerare orice  sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

beneficiarilor în cadrul serviciilor și le comunică șefului de complex pentru analizare; 

9. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate în cadrul 

serviciilor şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 

acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 



10. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

11. reprezintă unitatea, atunci când înlocuiește șeful de complex 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; 

12. asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă  socială de 

la nivelul primăriilor, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în 

comunitate, în folosul beneficiarilor;  

13. asigură, împreună cu șeful de complex, îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât 

personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi 

funcţionare; 

14. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale.  

15. la începutul fiecarui an întocmeste planul anual de activitate al fiecarui serviciu social din 

cadrul complexului ; 

16. întocmește graficele de lucru pentru personalul de specialitate ; 

17. îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea unitații în limita competenței  și în 

condițiile legii.    

 

Coordonator personal de specialitate contabilite-administrativ; 

1. coordonează și raspunde de  întreaga activitate desfașurată de către  personalul din cadrul 

compartimentului contabilitate- administrativ aflat în subordine. 

2. asigură și răspunde de buna desfașurare și organizare a activităților financiare și adminis-

trative la nivelul tuturor serviciilor complexului. 

3. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului pe care îl conduce şi propune în scris șefului de complex demararea anchetei  

disciplinare pentru salariaţii din subordinea serviciului administrativ-contabilitate, care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc. 

4. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 

contabilitate-administrativ şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă 

la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

5. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

6. adoptă permanenet un comportament în masura să promoveze imaginea și interesele 

unității; 

7. răspunde de asigurarea calității lucrărilor executate și respectă procedurile de lucru; 

8. răspunde de respectarea programului de muncă și a disciplinei muncii în cadrul serviciului 

pe care îl coordonează; 

9. asigură organizarea și gestionarea eficientă a integrității patrimoniului unității în 

conformitate cu dispozițiile legale și normele /reglementările interne; 

10. răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul 

serviciului; 

11. răspunde de buna pregătire a  salariaților din subordine și propune măsuri pentru 

perfecționarea cunoștințelor acestora; 

12. răspunde de îndeplinirea  oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 

82/991,republicată, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări 

legale în vigoare, pe linie economică și financiar-contabilă; 

13. întocmește statul de funcții și organigrama instituției. 

14. Intocmește bugetele de venituri și cheltuieli ale instituției în funcție de legislația în vigoare 

și necesități, face propuneri de modificare a acestora, pe parcursul anului  în funcție de necesități. 

15. verificarea înregistrarea în contabilitate a actelor justificative necesare înregistrărilor 

contabile 

16. întocmește și face virările aferente drepturilor de personal, face verificarea și confruntul în 

trezorerie al acestora 

17. verifică și aprobă  intrările și ieșirile din magazii în gestiuni 



18. organizează  inventarierea valorilor materiale și bănești 

19. face valorificarea inventarierii și confruntul acesteia  cu evidențele contabile 

20. instruiește și controlează personalul cu atribuții de gestionar, administrator, organizează 

crearea de garanții și garanții suplimentare gestionarilor și subgestionarilor 

21. urmărește aplicarea și respectarea  baremelor de hrană, gramajelor, consumul de materiale 

lunar 

22. verifică și aprobă împreună cu conducatorul instituției  propunerile de casare a bunurilor 

23. controlează persoana desemnată cu arhivarea tuturor documentelor contabile 

24. propune conducătorului instituției desemnarea comisiilor de recepție, oferte, testarea  pieței 

și inventariere și casare 

25. urmărește legislația și are obligativitatea  de a fi la zi cu aceasta și se ocupă de abonarea 

instituției la Monitorul Oficial, Colecții de legi și alte publicații necesare instituției, organizează  și 

urmărește evidența acestora 

26. cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de  nerespec-

tarea acestora 

27. răspunde de legalitatea și realitatea evidențelor contabile  în fața controalelor ce vin în uni-

tate, îndeplinind și alte sarcini date de DGASPC  Prahova sau de conducătorul unității 

28. înlocuitor al persoanei  responsabile cu organizarea și conducerea evidenței angajamentelor 

bugetare și legale 

29. întocmește fișele de post ale salariaților din subordine 

30. verifică întocmirea documentelor din sponsorizări și donații 

31. obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat condu-

cerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor 

la vreun  abuz săvarșit asupra vreunui copil 

32. cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

fiecărui serviciu în parte, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului con-

tractual al DGASPC Prahova și toate procedurile operaționale de la nivelul complexului. 

33. Îndeplinește și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau conducătorul unității în limita 

competențelor. 

(4) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(5) 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. 

(6) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

  

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 
(1) Personalul de specialitate: 

a)  psiholog (263401) 

b)  logopezi (226603) 

c)  instructori de educatie (235204) 

d)  pedagog de recuperare (235205) 

e)  asistent medical (222101) 

f) kinetoterapeut (222101) 

g) îngrijitor (531101)| 

(2) 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. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

Atribuții PSIHOLOG 

a) Asigură și respectă promovarea drepturilor copilului; 

b) Se comportă decent in relațiile cu copiii, colectivul de lucru si cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic; 

c) Realizează evaluarea inițială a copilului si stabilește impreună cu echipa pluridisciplinară a 

centrului si cu familia copilului programul de recuperare;  

d) Participă la intocmirea, aplicarea și evaluarea programului personalizat de intervenție, 

stabilind obiective si termene clare pentru recuperarea copilului; 

e) Colaborează cu familia copilului si cu personalul centrului pentru îndeplinirea obiectivelor 

planificate în programul personalizat de intervenție; 

f)  Cunoaște simptomatologia copilului cu dizabilitați și îsi asumă responsabilitatea pentru 

intervenția terapeutică; 

g) Evaluează cu ajutorul metodelor si procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat; 

h) Asigură monitorizarea prin anamneză psihologică a fiecarui caz alcătuind fișa de observație 

psihologică ; 

i)    Utilizează metodele si tehnicile de lucru agreate de Colegiul Psihologilor; 

j)  Contribuie la menținerea, refacerea si dezvoltarea relatiilor parentale; 

k) Intocmește rapoarte de consiliere și ține evidența sedințelor de consiliere; 

l)  Elaborează programul de orientare școlară si profesională atunci când copilul nu  

beneficiază de orientare școlară in baza unei hotarâri a CPC Prahova; 

m) Sesizează imediat conducerea centrului dacă integritatea fizică si morală a vreunui  copil 

este in pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârsit asupra vreunui copil; 

n) Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat optim necesar bunei 

desfasurări a activitații cu copiii ; 

o) Pastrează confidentialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la copii, personal, ins-

tituție ; 

p) Semnalează problemele de sănătate ale copiilor; in cazurile de urgențe medicale apelează 

la serviciile de specialitate. 

q) Colaborează cu intreg personalul centrului, conform atribuțiilor fiecăruia, in scopul 

asigurării coerenței și calității în activitatea de îngrijire complexă a copiilor; 

r) Face propuneri de imbunătațire a activității și se informează permanent asupra politicii 

instituției în cadrul strategiei de protecție a copilului; 

s) Comunică cu membri familiei, atât pentru a afla cum se comportă copilul acasă, cât și 

pentru a-i informa despre progresele copilului, eventualele probleme care apar; 

t) Sesizează eventualele probleme, situații de abuz sau neglijare prin care poate trece copilul 

in perioada petrecută acasă ; 

u) Contribuie la dezvoltarea afectivității și personalitații copilului, prin metode care țtin atât 

de vârsta, istoricul și trăsăturile specifice ale copilului, conform recomandărilor specialiștilor din 

echipa centrului/ serviciului public specializat ; 

v) Intocmește fisa psiho-pedagogică;. 

w) Se comportă decent in relația cu copilul, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional; 

x) Respectă programul de lucru și regulamentul intern; 

y) Participă la cursuri de perfecționare ; 

z) Păstrează confidențialitatea informațiilor ; 

aa) Îndeplinește orice sarcină trasată de către conducerea centrului. 



 

Atribuții LOGOPED 

a) Primește cazurile  repartizate și stabilește impreună cu ceilalți specialiști ai centrului și cu 

familia copilului programul de recuperare; 

b) colaborează cu familia copilului și cu personalul centrului pentru realizarea programelor 

terapeutice; 

c) identifică tulburările de limbaj ale copiilor și stabilește modalități de recuperare ale 

acestora; 

d) participă la intocmirea, aplicarea și evaluarea performanțelor inregistrate de copii, 

impreună cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare; 

e) colaborează cu familia copilului în vederea îndrumării acesteia pentru consolidarea 

intervenției logopedice; 

f) ține evidența cazurilor repartizate și a evoluției în timp, din punct de vedere logopedic; 

g) întocmește rapoarte privind situația copilului, la solicitarea șefului de complex; 

h) completează documentele logopedice; 

i) contribuie la dotarea cabinetului logopedic cu materiale necesare desfășurării activității; 

j) are grijă de echipamentul din dotare; 

k) informează seful de complex despre orice modificare survenită în activitatea de recuperare 

a copilului; 

l) supune atenției echipei pluridisplinare situația fiecărui beneficiar al activitații sale; 

m) pregatește mijloacele audio-vizuale, instrumentele de lucru  și toate materialele necesare 

terapiei logopedice; 

n) participă la organizarea și derularea activităților recreative pentru beneficiari; 

o) intocmește și completează documente specifice:Programul personalizat de intervenție și 

fișa de monitorizare a copilului; 

p) consiliează părinții în ceea ce privește tulburările de limbaj si tulburările de comportament 

derivate din acestea; 

q) participă la realizarea rapoartelor de stadiu periodice ale copilului; 

r) furnizează informații necesare realizării fișei de observație psiho-pedagogica; 

s) informează familia copilului cu privire la activitatea desfășurată  și acordă acestora 

sprijinul necesar în vederea dobândirii deprinderilor necesare asigurării progreselor copilului; 

t) stabilește, impreună cu ceilalți specialiști și cu familia un program zilnic de activități și 

asigură respectarea acestuia; 

u) colaborează cu toți specialiștii centrului în procesul de recuperare/reabilitare a 

beneficiarilor; 

v) respectă și stimulează relațiile copilului cu familia naturală sau cu familia substitutivă; 

w) respectă confidențialitatea datelor cu privire la copil; 

x) respectă istoria copilului și nu face comentarii privind situația copilului; 

y) respectă drepturile copilului cu dizabilitati și ale părinților cu astfel de copii; 

z) respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecție și de igienă a 

vieții în colectivitate pentru a preveni accidentarea și îmbolnăvirea copiilor, producerea 

incendiilor, deteriorarea instalațiilor și a aparaturii; 

aa) promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, 

discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

bb) participă la cursurile de formare /perfecționare însușindu-și cunoștințele necesare 

desfășurării activității sale; 

cc) respectă codul deontologic al profesiei; 

dd) îndeplinește orice altă sarcină dată de conducerea unității, în limita competenței și în 

condițiile legii; 

 

Atribuții  INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE 

 

a) asigură aplicarea programelor recuperatorii prin terapie ocupațională pentru copiii 

repartizați acestui sector de activitate; 



b) participă la evaluarea cunoștintelor și abilităților copilului, evaluare in funcție de care 

realizează proiectul personalizat și programele recuperativ-compensatorii  în cadrul echipei 

multidisciplinare; 

c) comunică interactiv la locul de muncă ; 

d) participă la realizarea rapoartelor de stadiu  periodice ale copilului; 

e) furnizează informații necesare realizării fișei de observație psihopedagogice ; 

f) intocmește și completează documente specifice; 

g) asigură securitatea și integritatea copiilor; 

h) infomează familia copilului cu privire la activitățile pe care acesta le desfașoară în centru și 

face recomandările necesare continuării programului recuperator în familie; 

i) respectă  și stimulează relațiile copilului cu familia naturală sau cu familia substitutivă; 

j) respectă confidențialitatea datelor cu privire la copil; 

k) promovează drepturile și interesele copilului; 

l) dezvoltă la copil o atitudine pozitivă față de sine și lume; 

m) asigură  formarea, consolidarea și utilizarea deprinderilor de autonomie personal și 

autogospodărire pentru copiii incluși in programul de recuperare; 

n) contribuie activ la amenajarea spațiilor de joacă din interiorul centrului, asigurând o 

ambianță adaptată gustului, nevoilor si vârstei copilului ; 

o) asigură ingrijirea copilului fiind pregatit să observe eventualele semne de imbolnăvire și să 

ia măsurile necesare; 

p) aplică formele de lucru în echipa continuind programele de terapie si recuperare din cadrul 

cabinetelor de specialitate,respectând strict recomandările specialiștilor; 

q) cunoaște setul de exerciții psihoterapeutice la care participă copiii ; 

r) asigură integrarea copilului în comunitate prin organizarea de programe atât în cadrul 

centrului cât și comunitate, astfel încât copilul să fie antrenat in activități ce presupun relaționare 

socială; 

s) se preocupă de dezvoltarea personală prin participarea la cursuri de formare/perfecționare ; 

t) cunoaște si respecta regulamentul intern; 

u) respectă codul deontologic profesional; 

v) indeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea unității, in limita competenței și în 

condițiile legii; 

 

Atribuții PEDAGOG RECUPERARE 

a) asigură aplicarea programelor recuperatorii prin terapie ocupaționala pentru copiii repar-

tizați; 

b) participă la evaluarea cunoștințelor și abilităților copilului, evaluare in funcție de care reali-

zează proiectul personalizat și programele recuperativ-compensatorii  în cadrul echipei multidisci-

plinare; 

c) comunică interactiv la locul de muncă ; 

d) participă la realizarea caracterizărilor periodice ale copilului; 

e) furnizează informații necesare realizării fișei de observație psihopedagogice ; 

f) intocmește si completează documente specifice; 

g) asigură securitatea și integritatea copiilor; 

h) infomează familia copilului cu privire la activitățile pe care acesta le desfășoară în centru și 

face recomandările necesare continuării programului recuperator în familie; 

i) respectă și stimulează relațiile copilului cu familia naturală sau cu familia substitutivă; 

j) respectă confidentialitatea datelor cu privire la copil; 

k) promovează drepturile și interesele copilului; 

l) dezvoltă la copil o atitudine pozitivă față de sine și lume; 

m) asigură formarea, consolidarea și utilizarea deprinderilor de autonomie personală și auto-

gospodărire pentru copiii incluși în programul de recuperare; 

n) contribuie activ la amenajarea spațiilor de joacă din interiorul centrului, asigurând o am-

bianță adaptată gustului, nevoilor și vârstei copilului ; 



o) asigură  îngrijirea copilului fiind pregătit să observe eventualele semne de imbolnăvire și să 

ia măsurile necesare; 

p) aplică  modul  de lucru în echipă continuând programele de terapie și recuperare din cadrul 

cabinetelor de specialitate, respectând strict recomandările specialiștilor; 

q) cunoaște setul de exerciții psihoterapeutice la care participă copiii; 

r) asigură integrarea copilului in comunitate prin organizarea de programe atât în cadrul cen-

trului cât și comunitate, astfel încât copilul să fie antrenat în activități ce presupun relaționare so-

cială; 

s) se preocupă de dezvoltarea personală prin participarea la cursuri de formare/perfectionare; 

t) participă la realizarea permanenței programului de educare și supraveghere a copilului; 

u) cunoaște și respectă regulamentulintern; 

v) respectă codul deontologic profesional; 

w) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea unității, în limita competenței și în 

condițiile legii; 

 

Atribuții ASISTENT MEDICAL 

a) Aplică  metode destinate recuperării deficiențelor, care intră în sfera sa de competență, 

tuturor copiilor care sunt incluși în activitatea centrului; 

b) Aplică tratament kinetoterapeutic corespunzător și efectuează proceduri specifice de 

hidroterapie tuturor copiilor incluși în programul de intervenție, din cadrul centrului de zi pentru 

copii cu dizabilițăti care au recomandarea medicului specialist  pentru acest tip de tratament; 

c) Cunoaște starea de sănătate a copilului pentru a evita eventualele probleme neurologice ce 

pot apărea în timpul aplicării metodelor de recuperare; 

d) Asistentului medical de recuperare  îi revine integral responsabilitatea  atât pentru efectuarea 

tratamentului recuperator, cât și pentru orice accident care survine în sala de kinetoterapie sau în 

sala de hidroterapie,  în intervalul de timp al aplicării efective a metodelor de recuperare și în afara 

acestuia; 

e) Evaluează dezvoltarea motorie a copilului cu deficiențe fizice, la inceperea tratamentului de 

recuperare și ulterior la termenele stabilite în programul personalizat de intervenție; 

f) Sub îndrumarea Kinetoterapeutului, stabilește planul de recuperare pentru fiecare copil în 

parte; în acest scop  stabilește obiective clare, la termen, care  vor fi trecute sub semnatură în 

programul personalizat de intervenție; 

g) Evaluează periodic progresele înregistrate de copii, la termenele stabilite în program; 

h) Ține o evidență clară a copiilor și a activităților care se realizează cu aceștia, în acest scop 

completează în permanență foile de observație, pentru o bună monitorizare a progreselor copiilor 

in ceea ce privește dezvoltarea aptitudinilor fizice; 

i) Colaborează cu ceilalți specialiști  pentru a asigura o intervenție de înalt nivel calitativ, 

adaptată la specificul personal al fiecărui copil; 

j) Face recomandări ce pot fi aplicate fără riscuri de personalul educativ și de ingrijire-anumite 

miscări, poziții ale coloanei vertebrale… etc.-cu scopul de a realiza o minimă solicitare continuă, 

de natură să completeze interveția recuperatorie a copilului și în afara sălii de kinetoterapie; 

k) Respectă normele de igienă pentru colectivitățile de copii, având obligația să cunoască 

legislația cu privire la aceasta ,solicitand  parintelui/reprezentantului legal avize epidemiologice; 

l) Solicită conducerii  proteze, orteze și alte aparate care sunt necesare pentru corectarea 

deficientelor copiilor; sprijină părinții și asistenții maternali pentru obținerea acestor aparate, 

indrumându-i spre cabinetele de specialitate; 

m) Colaborează cu familiile copiilor furnizând acestora informații si recomandări menite să 

ducă la imbunătățirea climatului dezvoltării psiho-fizice a copilului în mediul familial; 

n) Manifestă un comportament profesionist in relatiile cu copiii, cu parintii acestora, cu 

asistenții maternali, cu ceilalți membrii ai personalului, precum și cu orice alte persoane cu care 

vine în contact pe perioada programului de lucru; 

o) Furnizează, la solicitarea șefilor ierarhici, informații și rapoarte despre copil și/sau despre 

activitățile realizate cu aceștia; 



p) Păstreză confidențialitatea datelor cu privire la copii, respectând astfel dreptul lor la imagine 

proprie; 

q) Participă la cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale, pentru a menține contactul cu 

noutațile în domeniu; 

r) Solicită, la nevoie, dotările necesare pentru o intervenție terapeutică de calitate; solicitarea se 

face în scris prin referat de necesitate către conducerea complexului; 

s) Cunoaște și respectă regulamentul intern; 

t) Respectă codul deontologic profesional; 

u) Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea unității, in limita competenței și în 

condițiile legii; 

 

Atribuții KINETOTERAPEUT 

a) Evaluează dezvoltarea motorie a copilului cu deficiențe fizice, la inceperea tratamentului de 

recuperare și ulterior la termenele stabilite în programul personalizat de intervenție; 

b) Aplică tratament kinetoterapeutic corespunzător tuturor copiilor incluși în programul de in-

tervenție, din cadrul centrului de zi pentru copii cu dizabilități care au recomandarea medicului 

specialist pentru acest tip de tratament; 

c) Cunoaște  bine starea de sănătate a copilului pentru a evita eventualele probleme neurologice 

ce pot apărea în timpul aplicării metodelor de recuperare; 

d) Kinetoterapeutului îi revine integral responsabilitatea  atât pentru efectuarea tratamentului 

recuperator, cât și pentru orice accident care survine în sala de kinetoterapie,  în intervalul de timp 

al aplicării efective a metodelor de recuperare și în afara acestuia; 

e) Stabilește planul de recuperare pentru fiecare copil în parte; în acest scop  stabilește 

obiective și  cu  termene de îndeplinire clare , care  vor fi trecute sub semnatură în programul 

personalizat de intervenție; 

f) Evaluează periodic progresele înregistrate de copii, la termenele stabilite în program; 

g) Ține o evidență clară a copiilor și a activităților care se realizează cu aceștia, în acest scop 

completează în permanență foile de observație, pentru o bună monitorizare a progreselor copiilor 

în ceea ce privește dezvoltarea aptitudinilor fizice; 

h) Colaborează cu ceilalți specialiști pentru a asigura o intervenție de înalt nivel calitativ, 

adaptată la specificul personal al fiecărui copil; 

i) Face recomandări ce pot fi aplicate fără riscuri de personalul educativ si de ingrijire-anumite 

miscări, poziții ale coloanei vertebrale… etc.-cu scopul de a realiza o minimă solicitare continuă, 

de natura să completeze intervenția recuperatorie a copilului și în afara sălii de kinetoterapie; 

j) Respectă normele de igienă pentru colectivitațile de copii, având obligația să cunoască le-

gislația cu privire la aceasta; 

k) Solicită conducerii  proteze, orteze si alte aparate care sunt necesare pentru corectarea 

deficiențelor copiilor; sprijină parinții și asistenții maternali pentru obținerea acestor aparate, 

indrumându-i spre cabinetele de specialitate; 

l) Colaborează cu familiile copiilor furnizând acestora informații și recomandări menite să 

ducă la imbunătățirea climatului dezvoltării psiho-fizice a copilului în mediul familial; 

m) Manifestă un comportament profesionist în relațiile cu copiii, cu parinții acestora, cu 

asistenții maternali, cu ceilalți membri ai personalului, precum și cu orice alte persoane cu care 

interacționează pe perioada programului de lucru; 

n) Furnizează, la solicitarea șefilor ierarhici, informații și rapoarte despre copil și/sau despre 

activitațile realizate cu aceștia; 

o) Păstreză confidențialitatea datelor cu privire la copii, respectând astfel dreptul lor la imagine 

proprie; 

p) Participă la cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale, pentru a menține contactul cu 

noutățile în domeniu; 

q) Solicită, la nevoie, dotările necesare pentru o intervenție terapeutică de calitate; solicitarea se 

face în scris prin referat de necesitate către conducerea complexului ; 

r) Cunoaște si respectă regulamentul intern; 

s) Respectă codul deontologic profesional; 



t) Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea unității, în limita competenței și în 

condițiile legii; 

 

Atribuții INGRIJITOR 

a) răspunde de îngrijirea și păstrarea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare; 

b) răspunde de utilizarea judicioasă a materialelor pe care le are pentru curatenie; 

c) asigură curățenia ,dezinfecția și aerisirea spațiilor centrului; 

d) participă activ la formarea deprinderilor de igiena ale copiilor; 

e) schimbă îmbracămintea copiilor ori de care ori este nevoie, pentru ca aceasta să fie tot 

timpul curata; 

f) participă activ la programul de dezvoltare psiho-motorie a copiilor, alături de ceilalți 

specialiști;  

g) supraveghează copiii pe timpul desfașurarii serviciului; 

h) inițiază copilul în regulile social acceptate prin intermediul regulilor de joc; 

i) urmărește starea de sănătate a copiilor; 

j) inițiază copiii în formarea deprinderilor de ordine, de igienă personala, grijă și respect față 

de bunurile pe care le au în folosință; 

k) efectuează curățenia în zonele repartizate; 

l) respectă programul de lucru și folosește integral timpul de lucru pentru indeplinirea 

sarcinilor de serviciu. 

m) cunoaște si respectă normele de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor. 

n) păstrează confidențialitatea informațiilor. 

o) împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cat mai apropiat de cel 

familial. 

p) respectă drepturile copilului. 

q) cunoaște și respectă regulamentul intern; 

r) sesisează imediat conducerea complexului  dacă integritatea fizică si morală a vreunui 

copil este in pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra copilului. 

s) îndeplinește în limitele competenței orice sarcină repartizată de către șeful ierarhic 

superior. 

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  (1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. 

şi poate fi: 

 şofer (832201)   

Atribuții ȘOFER 

a) Cunoaște și respectă prevederile codului rutier ; 

b) respectă consumul normat de carburanți; 

c) nu pleacă in cursă fără foaie de parcurs, semnată de conducătorul unității si nu se abate de la 

traseul stabilit ; 

d) nu face curse în interes personal ; 

e) menține in bună stare de funcționare mașina pe care o are în dotare, în vederea evitării acci-

dentelor ; 

f) nu pleacă în cursa dacă mașina are defecțiuni tehnice ; 

g) nu urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice ;  

h) are in sarcină întreținerea zilnică a mașinii (să fie curată, să fie facută alimentarea cu carbu-

rant, cu ulei), să facă programarea  pentru revizie și să prezinte mașina la data programării pentru 

revizie; 

i) este responsabil de siguranța copiilor și a adulților care îi insoțesc pe parcursul deplasării ; 

j) asigură și respectă promovarea drepturilor copiilor; 

k) se comportă decent in relațiile cu copiii, colectivul de lucru și cu orice persoană cu care co-

laborează, respectând codul deontologic; 



l) impreună cu restul personalului ,contribuie la realizarea unui climat optim necesar bunei 

desfașurări  a activităților cu copiii; 

m) cunoaşte şi respectă regulamentul intern; 

n) păstrează confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine, referitoare la copii,  

personal, instituţie; 

o) sesizează imediat conducerea complexului  dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil 

este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz savârșit asupra copilului. 

p) îndeplinește în limitele competenței, orice sarcină repartizată de către șeful ierarhic superior. 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Judeţean Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

 

 
ANEXE 

- PO 3 - 02 Procedura operațională privind Admiterea copiilor cu dizabilități în Centrele de Zi pentru Copii 

cu Dizabilități, cu modificările și revizuirile ulterioare; 

- PO 3 – 03 Procedura operațională privind Încetarea acordării serviciilor în Centrele de Zi pentru Copii cu 

Dizabilități, cu modificările și revizuirile ulterioare 
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                                                                                                                                     Aprobat, 

Director executiv, 

                                                                                                                                      Călin Viorel 
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ADMITEREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN CENTRELE DE 

ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI 

COD: P.O. – 3 – 02 

 

Ediția IV, Data ………….. 

 

 
 

Nr. crt. Elemente privind 

responsabilii/operațiunea 

Numele și 

prenumele 

Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.3. Avizat Stavre Liliana  Președinte 

CM 

  

1.2. Verificat Șindilă Mihaela Director 

executiv 

adjunct 

08.04.2019  

1.1. Elaborat Radu Crenguța-

Mălina 

Șef 

serviciu  

08.04.2019  

 

 

 

 

Hotărârea CM nr. …………./…………… 
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1. Scopul procedurii operaționale 

 

1.1. Medierea și/sau facilitarea accesului la o serie de servicii de ordin personal și social prin  

propunerea de eliberare a unei dispoziții de acces la serviciile de abilitare-reabilitare oferite de 

centrele de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. 

 

      1.2. Asigurarea continuității activității procedurate în condiții de fluctuație a personalului. 
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2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

2.1. Prezenta P.O. se aplică în Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități (SECCD) 

din cadrul DGASPC și în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități (CZCD) din subordinea 

DGASPC . 

 

2.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: 

- Identificarea copiilor ai căror părinți doresc acces la servicii de abilitare-reabilitare, 

planificând astfel, beneficiile, serviciile și intervențiile necesare, în urma solicitărilor directe, 

a referirilor din partea specialiștilor și a sesizărilor din oficiu; 

- Verificarea îndeplinirii condițiilor și documentele necesare pentru acordarea serviciilor de 

abilitare-reabilitare;  

- Contribuirea la întocmirea, de către managerul de caz, a proiectului planului de abilitare-

reabilitare pentru copilul cu dizabilități la solicitarea părinților care doresc numai acces la 

serviciile de abilitare-reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat 

de protecție pentru copilul cu dizabilități din sistemul de protecție special; 

- Informarea părinților sau reprezentantului legal cu privire la obligația respectării și 

implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități; 

- Întocmirea dispoziției de acces/retragere la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. din 

C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. “Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” 

Câmpina, în baza documentației specifice. 

- Evidența evoluției procesului recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele 

multidisciplinare din C.Z.C.D. 

- Întâlniri de lucru cu familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. 

 

2.3. Listarea compatimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurate: 

- Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități din C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. 

“Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina 

- unități medicale 

- unități școlare 

- sevicii publice specializate de asistență socială 

- unități medicale/comunitare de recuperare/reabilitare 

- Serviciul managementul de caz pentru asistenții maternali profesioniști 

- Serviciul management de caz pentru copii 

- Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și violență în familie 
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3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate: 

 

3.1. Reglementări internaționale: 

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 

13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 18/1990 de ratificare a Convenției Organizației Națiunilor Unite; 

- Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, versiunea pentru copii și 

tineri, adoptată de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2007 și validată de România în 

anul 2012, de către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

3.2. Legislație primară: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 448/2006 (republicată, actualizată) privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

 

3.3. Legislație secundară: 

- Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal 

- Hotărârea de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 

protecţia copilului 

- Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora; 

- Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 

orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în 

vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special; 

- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

- Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor 

 

3.4. Alte documente: 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova 

- Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Codul de conduită a funcționarilor publici  

- Codul de conduită a personalului contractual 

- Atribuțiile SECCD 

- Fișele de post 
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4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 

4.1. Definiții ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedura 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor de aplicat în 

vederea realizării activității cu privire la aspectul procesual 

2. Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaționale, aprobată și difuzată 

3. Revizia în cadrul unei 

ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 

procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate 

4. Copil Persoana care nu a împlinit  vârsta de 18 ani și nu a dobândit 

capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, conform Legii 

272/2004 

5. Familie Părinții și copiii acestora 

6. Familie extinsă Copilul, părinții și rudele acestuia până la gradul IV inclusiv 

7. Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în 

subordinea consiliului județean, care realizează măsurile de 

asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, conform 

H.G. 797/2017 

8. Dizabilitate Este un concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de 

activitate şi restricţiile de participare. Acest termen denotă 

aspectele negative ale interacțiunii dintre individ, care are o 

problemă de sănătate, și factorii contextuali în care se regăsește, 

respectiv factorii de mediu și factorii personali.  

9. Abilitare și reabilitare Acele măsuri eficiente și adecvate, personalizate, inclusiv prin 

punerea la dispoziție a produselor sau tehnologiilor asistive/de 

sprijin și sprijinul reciproc între persoane cu aceleași probleme, 

pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să îşi 

menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin 

potenţialul fizic, mintal, social, educaţional şi profesional şi să 

realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii 

sau să îşi menţină, îmbunătăţească şi să îşi crească calitatea vieţii. 

Se promovează sintagma abilitare-reabilitare, cu distincţia că 

abilitarea se referă la formarea de abilităţi prin mecanisme de 

compensare, în cazul funcţiilor care nu mai pot fi recuperate, cum 

este situaţia copiilor cu dizabilităţi congenitale sau dobândite 

precoce. Reabilitarea, din perspectiva Ordinului nr. 1985 / 1305 / 

5805 / 2016, reprezintă un concept mai larg decât cel de reabilitare 

medicală.     

10. Funcţiile organismului Sunt funcţiile fiziologice ale sistemelor corpului, inclusiv funcţiile 

psihologice.  
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Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

11. Deficienţele/afectările Sunt probleme ale funcţiilor sau structurilor corpului, ca deviaţie 

semnificativă sau pierdere. Acest concept nu se suprapune peste 

conceptul de boală sau afecțiune, ci reprezintă consecința 

funcțională a acestora. Se folosește sintagma deficiență/afectare 

pentru a evidenția echivalența acestora. Deficiențele/afectările pot 

fi temporare sau permanente, evolutive, regresive sau staționare, 

intermitente sau continue. 

12. Intervenția timpurie Reprezintă ansamblul acțiunilor din domeniile sănătății, educației, 

protecției copilului, abilitării și reabilitării realizate imediat după 

depistarea precoce a dizabilității, la copiii cu vârsta cuprinsă între 

naștere și 6 ani. 

13. Servicii Sunt serviciile publice, private și pe bază de voluntariat, sociale, 

medicale, de psihoterapie și alte tipuri de terapie, de exemplu: 

logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională și educaționale 

necesare pentru reabilitarea copilului cu dizabilități. 

 

4.1. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Av. Avizare 

6. Ap. Aplicare 

7. D.G.A.S.P.C. Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

8. S.E.C.C.D. Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități 

9. C.Z.C.D. Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

10. P.A.R. Plan de abilitare-reabilitare 
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5. Descrierea activității sau a procesului 

 

5.1. Generalități 

 Admiterea copiilor la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. se face numai în baza 

dispozițiilor de acces emise de către directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

Familiile/reprezentanții legali ai copiilor se pot adresa în mod direct centrului sau prin referire din 

partea  S.E.C.C.D. și a altor servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova, precum și a unităților 

medicale, școlare, organismelor private autorizate, etc. 

- La nivel de C.Z.C.D. se întrunește echipa pluridisciplinară (psiholog, kinetoterapeut, asistent  

social, logoped, instructor de educație, etc.) pentru evaluare în vederea stabilirii cerințelor 

recuperatorii și a programului recuperator care cuprinde numărul de ședințe săptămânale pentru 

fiecare cabinet în parte. Recomandările specialiștilor din cadrul C.Z.C.D. se anexează documentației 

existente și sunt înaintate S.E.C.C.D. în vederea întocmirii dispoziției de acces. După eliberarea 

dispoziției de acces la serviciile de recuperare, se realizează evidența evoluției procesului 

recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. De 

asemenea, în scopul optimizării programelor recuperatorii, se organizează întâlniri de lucru cu 

familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. 

- Activitățile specifice (de specialitate) sunt acordate în baza Contractului de furnizare servicii  

redactat în trei exemplare și încheiat între șeful complexului și părinții/reprezentantul legal al 

copilului cu dizabilități. 

- Prezența nominală a beneficiarilor în C.Z.C.D. se înregistrează zilnic, în liste cu semnăturile  

părintelui/reprezentantului legal și/sau ale copilului cu vârstă mai mare de 10 ani ținând cont însă de 

gradul acestuia de maturitate și tipul de dizabilitate. Listele zilnice de prezență se centralizează în 

dosare lunare.   

- C.Z.C.D. întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal (este conform, complet și  

conține documentele obligatorii de la punctul 5.2.1.) și dosarul de servicii (cuprinde: fișa de 

evaluare/reevaluare și/sau documentele aferente evaluării situației copilului; programul personalizat 

de intervenție al beneficiarului; fișa de servicii, aferentă programului personalizat de intervenție al 

beneficiarului; planurile/programele individualizate elaborate pe domenii de intervenție precum: 

educație, integrare, etc.; fișele de monitorizare ale aplicării programului personalizat de intervenție 

al beneficiarului; rapoarte trimestriale). 

- În furnizarea serviciilor recuperatorii prioritatea o constituie  intervenția timpurie. 

- Pentru a evita, pe cât posibil, existența unei liste de așteptare supradimensionată, pentru a  

asigura o admitere cat mai echitabilă și în scopul evitării unei eventuale suprasolicitări a 

beneficiarilor, copiii care frecventează servicii recuperatorii similare, în sistem public sau privat, 

precum și cei care urmează, în regim de zi, cursurile învățămantului special (care pune la dispoziția 

acestuia terapii de compensare/recuperare), nu se vor număra printre destinatarii terapiilor din 

C.Z.C.D.   

 

       5.2. Documente utilizate: 

5.2.1. Lista și proveniența documentelor: 

 Documente interne respectiv formulare utilizate de D.G.A.S.P.C., conform prevederilor 

legislației în vigoare:  - cerere 

    - contract de furnizare servicii 
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                                          - plan de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități respectiv plan 

individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de protecţie specială 

 Documente externe:  

a) acte de identitate: - copie certificat de naștere copil 

           - copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul)   

            -  copie buletin/carte de identitate ambii părinți (unde este cazul) 

           - copie certificat deces părinte (unde este cazul) 

           - copie sentință civilă de divorț (unde este cazul) 

           - copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul)  

b) acte medicale: - originalele certificatelor medicale, tip A5, eliberate de  către medicul 

specialist din cadrul unităților medicale desemnate de către direcția de sănătate publică   

        - copie documente medicale adiționale (ieșiri din spital, carnet de 

consultații, scrisori medicale, etc.) 

                                          - fișă medicală sintetică eliberată de către medicul de familie 

c) acte de evaluare psihosocială a copilului: 

        - anchetă socială întocmită de către primăria de domiciliu a copilului 

cuprinzând anexa cu factorii de mediu (Anexa 6 – Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) 

        - raport de evaluare inițială întocmit de către primăria de domiciliu 

(pentru cazurile noi) 

                            - adeverințe de venit pentru ambii părinți 

        - adeverință de preșcolar/elev eliberată de unitatea preșcolară/școlară 

        - fișă psihopedagogică întocmită de către cadrele didactice de la 

grupă/clasă 

    - copie certificat de orientare școlară (unde este cazul) 

        - copie certificat de încadrare în grad de handicap în vigoare (unde este 

cazul)  
        - fișă psihologică eliberată de către psihologul atestat în psihologie clinică  

        - referat/caracterizare de la recuperare (unde este cazul) 
 

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor: 

 Documentele enumerate anterior constituie dosarul personal al copilului. Acestea cuprind 

date și informații privind situația copilului cu dizabilități, care permit evaluarea complexă, 

comprehensivă și multidimensională a copilului, familiei acestuia și a mediului în care trăiește.  

Dosarul copilului cu toată documentația enumerată anterior se înaintează SECCD care 

intocmeste dispozitia de acces la serviciile de recuperare. 

 Procesul de evaluare complexă se realizează pe patru paliere: medical, psihologic, 

educațional și social, iar din coroborarea tuturor informațiilor obținute se sintetizează planul de 

abilitare-reabilitare respectiv planul individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de 

protecţie specială. 

 

5.3. Resurse necesare: 

5.3.1. Resurse materiale: cabinete de specialitate/spații special amenajate și dotate, birouri, scaune, 

rechizite, calculatoare, imprimante, coli de scris, coli de xerox A4, registre, copiator, telefon 

5.3.2. Resurse umane: șef complex, coordonator personal de specialitate, logopezi, kinetoterapeuți, 

maseuri, șef serviciu, consilieri, inspectori, psihologi, psihopedagogi, medici, asistenți sociali  

5.3.3. Resurse financiare: bugetul D.G.DA.S.P.C. aprobat de Consiliul Judetean Prahova 
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5.4. Modul de lucru: 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității 

Pentru  copilului cu dizabilități se parcurg următoarele etape: 

  - identificarea și preluarea copiilor cu dizabilități care au nevoie de servicii de recuperare 

 - planificarea și coordonarea serviciilor/intervențiilor (planul de abilitare-reabilitare)  

      -  accesarea activităților specifice de abilitare/reabilitare (dispoziția de acces la serviciile de  

recuperare).  

Orice profesionist care interacționează cu un copil cu dizabilități, de exemplu cadrul 

didactic, consilierul școlar, profesorul itinerant și de sprijin, psihologul, medicul de familie, 

asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul școlar, preotul, membrii structurilor 

comunitare consultative și alții, are obligația de a informa familia și de a semnala situația acestuia 

(SPAS), dacă copilul nu este deja încadrat în grad de handicap, astfel încât acesta să beneficieze de 

diagnostic precoce și intervenție timpurie.  

SPAS înregistrează sesizarea și declanșează procedura de evaluare inițială. 

Căile de identificare, de către SPAS, a copiilor cu dizabilități sunt aceleași cu cele utilizate 

pentru copiii aflați în situație de risc: solicitări directe, referiri scrise, sesizări și autosesizări. 

Solicitările directe, referirile scrise, sesizările și autosesizările pot viza două aspecte: 

încadrarea în grad de handicap și/sau acordarea de servicii de abilitare-reabilitare, conform 

unui plan. 

După înregistrare, solicitările directe, referirile scrise, sesizările și autosesizările sunt 

repartizate de șeful SPAS, spre soluționare, responsabililor de caz prevenire.  

Evaluarea inițială se realizează de către SPAS în contextul familial al copilului, respectiv 

printr-o vizită la domiciliul acestuia. Ea se aplică numai copiilor care nu au certificate de încadrare 

în grad de handicap. 

Pentru copiii care au certificate de încadrare în grad de handicap nu se mai aplică evaluarea 

inițială, ci se trece direct la etapa de reevaluare complexă. 

Scopul principal al evaluării inițiale este de a stabili dacă este vorba despre un copil cu 

suspiciune de dizabilitate.  

Evaluarea inițială urmărește și identificarea situațiilor de urgență. În aceste situații, SPAS 

sesizează telefonic imediat DGASPC, iar procedurile privind încadrarea în grad de handicap și/sau 

acordarea de servicii de abilitare-reabilitare se amână până la rezolvarea situației de urgență. 

Pe parcursul evaluării inițiale, SPAS are obligația de a informa părinții/reprezentantul legal 

cu privire la importanța abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia și posibilitatea de 

a beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor. 

Evaluarea complexă vizează evaluarea multidisciplinară a copilului sub aspect social, 

medical, psihologic și educațional, documentarea și utilizarea evaluărilor în scopul încadrării în 

grad de handicap și a planificării serviciilor și intervențiilor pentru abilitare și reabilitare.   

Analiza datelor rezultate din evaluarea multidisciplinară și aplicarea criteriilor 

biopsihosociale în vederea încadrării în grad de handicap se realizează de către SECCD pentru 

copiii ai căror părinți optează pentru încadrarea în grad de handicap sau accesul la servicii de 

abilitare și reabilitare. Planificarea serviciilor și a intervențiilor pentru abilitarea și reabilitarea 

acestor copii se realizează de către managerii de caz, cu sprijinul SECCD. 

La solicitarea părinților/reprezentantului legal, planificarea beneficiilor, serviciilor și 

intervențiilor pentru abilitare și reabilitare pentru copiii ai căror părinți nu doresc încadrare în grad 

de handicap, ci doar acces la servicii, se face de către managerii de caz.  
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Pentru copiii din familie, numirea managerului de caz se face, de către directorul executiv 

adjunct, în baza referatului întocmit de șeful SECCD, în cel mai scurt timp după înregistrarea 

cererii-tip însoţite de documentele necesare. 

Pentru copiii aflați în sistemul de protecție specială, numirea managerului de caz se face, de 

către directorul executiv adjunct, în baza referatului întocmit de șeful compartimentului / biroului / 

serviciului care îi are în evidență.     

Managerii de caz din structura DGASPC pentru copiii cu dizabilități din familie se numesc 

din cadrul SECCD, în timp ce pentru copiii din sistemul de protecție specială sunt desemnați 

manageri de caz dintre profesioniștii din cadrul altor compartimente, birouri sau servicii.   

După efectuarea evaluărilor sociale, medicale, psihologice și obținerea tuturor documentelor 

necesare încadrării în grad de handicap și/sau planificării serviciilor și a intervențiilor pentru 

abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal se adresează, prin cerere scrisă, complexului de 

servicii comunitare: "Sf. Andrei" Ploiești, "Sf. Filofteia" Câmpina, "Sf. Maria" Vălenii de Munte. 

Urmare cererii, însoțită de totalitatea documentelor cuprinse în lista de la punctul 5.2.1, 

echipa de specialiști ai complexului evaluează copilul, completând recomandarea de includere în 

programul recuperator, stabilind astfel terapiile și numărul necesar de ședințe/săptămână pentru 

fiecare terapie. 

În cazul în care cerințele recuperatorii sunt diverse, iar locurile disponibile sunt insuficiente, 

profesioniștii complexului vor constata totalitatea acestora, vor recomanda parcurgerea celor libere 

și, printr-un proces verbal, vor indica conținutul listei de așteptare pe cabinete  și numărul de ședințe 

săptămânale.    

Odată îndeplinite cerințele de mai sus, se va elibera dispoziția de acces la centrul de zi 

pentru copii cu dizabilități din cadrul complexului de servicii comunitare ("Sf. Andrei" Ploiești, "Sf. 

Filofteia" Câmpina, "Sf. Maria" Vălenii de Munte). Aceasta va fi însoțită de planul de abilitare-

reabilitare respectiv planul individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de protecţie 

specială elaborat de managerul de caz împreună cu SECCD. 

Ulterior admiterii copilului la programul recuperator șeful complexului și 

părinții/reprezentantul legal vor semna contractul de furnizare servicii. 

Prin urmare, serviciile recuperatorii vor fi acordate în baza: dispoziției de acces, planului de 

abilitare-reabilitare sau planului individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de protecţie 

specială, contractului de furnizare servicii încheiat între părinți/reprezentantul legal și șeful 

C.Z.C.D. respectiv contractului cu familia încheiat între părinți și instituția care asigură 

profesionistul responsabil cu monitorizarea planului, excepție făcând copiii din protecție specială. 

Pe toată perioada acordării serviciilor recuperatorii se va asigura monitorizarea evoluției 

copilului astfel: 

- trimestrial, pentru copiii din protecție specială 

- semestrial, pentru copiii din familie 

- ocazional, ori de câte ori se impune/este nevoie 

Profesionistul responsabil cu monitorizarea este: 

- managerul de caz, pentru copiii din protecție specială 

- responsabilul de caz prevenire (SPAS), pentru copiii din familie 

Evaluarea periodică a obiectivelor va fi comunicată, în scris, de către complexul de servicii 

comunitare către profesioniștii/instituțiile cu atribuții de monitorizare, în scopul întocmirii, de către 

aceștia/acestea, a raportului de monitorizare (trimestrial, semestrial, ocazional).   

În procesul de evaluare/reevaluare periodică pentru încadrarea în grad de handicap,  
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specialiștii implicați în acordarea serviciilor de recuperare/reabilitare elaborează un raport de stadiu 

cu privire la evoluția copilului și rezultatele aplicării planului individualizat de 

recuperare/reabilitare. Respectivul raport va fi avizat de către șeful complexului și înmânat 

părintelui/reprezentantului legal în scopul de a-l prezenta SECCD. 

 

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

Acest proces se realizează astfel:  

- Informarea beneficiarilor și instruirea personalului 

- Întocmirea dosarului personal al beneficiarului 

- Întocmirea dispoziției de acces la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. din  

C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. “Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina, 

în baza documentației specific 

      -     Acordarea serviciilor de specialitate în baza contractului de furnizare servicii  

- Evidența evoluției procesului recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele  

multidisciplinare din C.Z.C.D. 

- Întâlniri de lucru cu familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. 

 

Principiile de lucru pentru întocmirea planului de abilitare-reabilitare de către profesioniștii 

SECCD sunt: 

- recunosc și înțeleg calitățile unice ale fiecărui copil și folosesc diferențiat metode de asistare  

a copilului și familiei sale în demersurile de rezolvare a problemelor, în funcție de nevoile acestora 

- iau în considerare diferențele personale și caracteristicile culturale 

- au o atitudine nonacuzatoare față de copil/familie 

- recunosc dreptul beneficiarilor de a lua liberi deciziile și de a fi conștienți de consecințele  

acestor acțiuni, în măsura în care acestea sunt decizii pozitive și constructive, iar beneficiarii 

acționează cu moralitate, respectând legile  

- păstrează confidențialitatea informațiilor 

 

5.4.3.Valorificarea rezultatului activității:  

Membrii echipei pluridisciplinarea a SECCD: 

- implică părinții în rezolvarea problemelor 

- se implică în soluționarea problemelor apărute în integrarea socio-școlară a copiilor cu 

dizabilități, în limita competențelor și numai la solicitarea expesă a părinților/reprezentanților legali 

- comunică direct cu beneficiarii (la solicitarea acestora) și cu profesioniștii care oferă 

serviciile specializate pentru identificarea problemelor, stabilirea ajustărilor și rezolvarea 

conflictelor 

Membrii echipei pluridisciplinarea a C.Z.C.D.: 

- informează beneficiarii și familiile acestora cu privire la condițiile de admitere, oferta de  

servicii, drepturi și obligații 

- copiii și părinții/reprezentantul legal cunosc și acceptă condițiile de admitere în centru  

- ulterior admiterii copilului acordă servicii de calitate în scopul atingerii obiectivelor  

recuperatorii propuse    
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6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Managerul de caz:  

1. Înregistrează cererea părinților copilului sau a reprezentantului legal 

2. Solicită informații relevante: medicale, psihologice, educaționale, sociale 

3. Analizează datele rezultate din evaluarea multidisciplinară din cadrul complexului de servicii 

comunitare  

4. Verifică documentaţia necesară pentru emiterea dispoziţiei de acces 

5. Împreună cu SECCD elaborează proiectul Planului de abilitare-reabilitare și/sau Planul 

individualizat de protecție (pentru copiii aflați în protecție specială) 

6. Se asigură că beneficiile, serviciile și intervențiile recomandate răspund nevoilor reale și 

priorităților copilului și familiei 

7. Se asigură că familia și copilul au acces efectiv la serviciile și intervențiile recomandate 

8. Identifică persoanele responsabile în furnizarea serviciilor și intervențiilor, trecând în planul de  

abilitare-reabilitare numele complet (în cazul în care nu se identifică persoana responsabilă, se trece 

reprezentantul legal al furnizorului de servicii, urmând ca persoana responsabilă să fie comunicată 

ulterior, la prima reevaluare periodică a planului) 

9.Realizează demersurile necesare pentru corelarea și integrarea planului de abilitare-reabilitare cu 

alte planuri (cu PIP). Pentru copiii care au deja PIP, managerul de caz revizuiește PIP prin 

introducerea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor necesare abilitării și reabilitării copiilor 

10. Ține evidența evoluției procesului recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele 

multidisciplinare din centre 

Responsabilul coordonator metodologic al activității Centrului de zi pentru copii cu  

dizabilităţi din cadrul C.S.C. "Sf. Andrei" Ploiești, C.S.C. "Sf. Filofteia" Câmpina, C.S.C. 

“Sf. Maria” Vălenii de Munte: 

1. Întocmește dispoziția de acces la serviciile de recuperare, în baza documentației specifice și  

a planului de abilitare-reabilitare aferent respectiv planului individualizat de protecţie pentru copiii 

din sistemul de protecţie specială 

2. Înregistrează dispoziția de acces în registrul specific 

3. Stabilește și/sau participă la întâlniri de lucru cu familia copilului și echipele  

multidisciplinare din centre 

 Personalul de specialitate (psihologi, logopezi, kinetoterapeuți, maseuri, etc.): 

1. Semnează declarațiile pe proprie răspundere privind păstrarea confidențialității datelor și  

informațiilor referitoare la beneficiarii centrului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu 

2. Informează/instruiește și consiliază beneficiarul în funcție de vârstă, gradul de maturitate și  

tipul de dizabilitate și/sau părintele/reprezentantul legal cu privire la încadrarea în grad de handicap 

și necesitatea parcurgerii terapiilor curative și recuperatorii (consemnând în registrul privind 

informarea/instruirea și consilierea beneficiarului) 

3. Completează fișele de evaluare/reevaluare și/sau documentele aferente evaluării situației  

copilului, conform sferei sale de activitate 

4. Întocmește programul personalizat de intervenție al beneficiarului 

5. Completează fișele de servicii aferente programului personalizat de intervenție al  

beneficiarului 

6. Consemnează în fișele de monitorizare ale aplicării programului personalizat de intervenție  

al beneficiarului măsura realizării obiectivelor și evoluția copilului 
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7. Ține evidența zilnică a beneficiarilor, a activităților desfășurate pe intervale orare și  

monitorizează progresele înregistrate 

8. Deține un registru de evidență zilnică a programelor de recuperare/reabilitare în care se  

consemnează numele copilului, nr. fișei de servicii și semnătura acestuia în funcție de vârstă, gradul 

de maturitate și tipul de dizabilitate și/sau a părintelui/reprezentantului legal  

9. Elaborează rapoartele trimestriale sau semestriale 

10. Solicită șefului complexului, în scris, echipamentele și tehnologiile necesare realizării  

planurilor individualizate de recuperare/reabilitare  

11. Elaborează raportul de stadiu cu privire la evoluția copilului și rezultatele aplicării planului  

individualizat de recuperare/reabilitare necesar procesului de evaluare/reevaluare periodică pentru 

încadrarea în grad de handicap,  

 Șeful de serviciu (SECCD): 

1. Coordonează demersurile echipei SECCD cu cele ale managerilor de caz din afara SECCD 

2. Semnează dispoziția de acces pentru fiecare copil în parte, alături de responsabilul  

coordonator metodologic 

3. Solicită, în scris, directorului executiv adjunct numirea managerului de caz din cadrul  

SECCD pentru fiecare copil cu dizabilități din familie 

4. Coordonează, organizează, supervizează, evaluează şi răspunde de activitatea managerului  

de caz din SECCD și a responsabilului coordonator metodologic 

 Șeful complexului: 

1. Informează beneficiarii și instruiește personalul (consemnând în registrele speciale cu  

această destinație) 

2. Semnează contractul de furnizare servicii 

3. Organizează procesul de înregistrare zilnică a prezenței nominale a beneficiarilor în centru  

4. Se asigură de existența conformă și completă a dosarului personal al beneficiarului respectiv  

dosarului de servicii 

5. Se asigură că serviciile de specialitate se desfășoară în condiții optime și se consultă cu  

personalul de specialitate cu privire la repartiția numerică a copiilor/specialist 

6. Avizează raportul de stadiu cu privire la evoluția copilului și rezultatele aplicării planului  

individualizat de recuperare/reabilitare cu ocazia evaluărilor/reevaluărilor periodice pentru 

încadrarea în grad de handicap   

7. Asigură condiții corespunzătoare pentru păstrarea intactă a documentelor și arhivarea  

dosarelor (de servicii și personale ale beneficiarilor) pe perioada prevăzută în nomenclatorul 

arhivistic al furnizorului 

8. Asigură amenajarea unui spațiu corespunzător pentru păstrarea, pe perioada prevăzută de  

lege, a dosarelor personale ale beneficiarilor 

9. Asigură păstrarea dosarelor personale și de servicii ale beneficiarilor în fișete / dulapuri /  

birouri închise, accesibile numai personalului de conducere și de specialitate  

10. Asigură evidența beneficiarilor constituind, administrând și actualizând permanent baza de  

date proprie  

11. Asigură evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate 

12. Pune la dispoziția beneficiarului/părintelui/reprezentantului legal, care a solicitat în scris, o  

copie a dosarului personal după încetarea raporturilor contractuale  

13. Asigură condițiile pentru consultarea de către părinte/reprezentantul legal și/sau copil, în  

funcție de vârstă, gradul de maturitate și tipul de dizabilitate, a dosarului personal propriu  

14. Întocmește lista specială cu personalul centrului care are acces la dosarele personale ale  
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beneficiarilor în scopul păstrării confidențialității datelor  

 

 Directorul executiv adjunct: 

1. Aprobă accesul la serviciile din cadrul centrelor, semnând dispozițiile 

2. Numește managerul de caz prin dispoziție 

Directorul executiv:  

1. Definește, prin Regulamentul de organizare și funcționare, misiunea C.Z.C.D. în funcție de  

scopul și atribuțiile acestuia 

2. Aprobă, prin decizie/dispoziție, procedura de admitere a copiilor cu dizabilități în C.Z.C.D. 

3. Aprobă, în scris, cu acceptul copilului care are discernământ, cu excepția cazurilor prevăzute  

expres de lege, accesul oricărei alte persoane (fizică sau juridică) la dosarul personal al 

beneficiarului 

4. Aprobă accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date constituită, administrată și  

actualizată permanent de C.Z.C.D. 

5. Dispune ca dosarele de personal ale angajaților să fie completate cu declarațiile pe proprie  

răspundere ale personalului C.Z.C.D. privind păstrarea confidențialității datelor referitoare la 

beneficiarii centrului 
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7.Formular de evidență a modificărilor 

 
Nr. 

crt. 

Ediția Data ediției Revizia Data 

reviziei 

Nr. pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 I 26.10.2015      

 II 15.05.2017      

 III 31.07.2018      

 IV  1 08.04.2019 41 Conform Ordinului 

nr. 27/2019 
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8. Formular de analiză a procedurii 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  S.M.C. 
Ionica 

COSTACHE 
     

2.  S.A.M.P. 
Alina 

COMNOIU 
     

3.  
C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
     

4.  
C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
     

5.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
     

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
     

7.  
C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
     

8.  

Centrul de 

plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Gabriela 

MARIN 
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9. Lista de difuzare a procedurii operaționale 

 

 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

 difuzarii 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura  

Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii 
1  2 3 4 5 6 7 8 

1 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 

S.E.C.C.D. Radu 

Crenguța-

Mălina 

     

2 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. Dan Iuliana      

3 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Paparuș 

Mihaela 

Corina 

     

4 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Rădulescu 

Oana Cristina 
     

5 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Toma Daciana 

Camelia 
     

6 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Mihalcea 

Claudia Ioana      

7 
Informare, 

Aplicare S.E.C.C.D. 
Ghitan 

Tamara 
     

8 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. Lungu Laura      

9 
Informare, 

Aplicare S.E.C.C.D. 
Ioniță Ana-

Maria 
     

10 
Informare, 

Aplicare S.M.C. 
Ionica 

COSTACHE 
     

11 
Informare, 

Aplicare S.A.M.P. 
Alina 

COMNOIU 
     

12 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență, 

Arhivare 

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
     

13 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență, 

Arhivare 

C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
     

14 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență, 

Arhivare 

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
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10. Diagrama de proces 

 

 

 

 

 

C.Z.C.D. 

- evaluează 

-stabilește 

terapiile și nr. de 

ședințe/săptă-

mână 

C.Z.C.D. 

semnează 

contractul de 

furnizare servicii 

CZCD păstrează 

și arhivează 

dosarele (sunt 

puse la dispoziția  

beneficiarilor, la 

cererea acestora) 

S.E.C.C.D. 

- înregistrează 

cererea 

- elaborează 

P.A.R și 

dispoziția  

 

Directorul 

executiv adjunct  

aprobă accesul la 

servicii semnând 

dispoziția 

S.E.C.C.D. 

- ține evidența 

evoluției 

- participă la 

întâlniri de lucru 

Solicitare directă 

a copilului și 

părintelui sau 

reprezentantului 

legal 
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1  

 

Model certificat de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap 

 

Consiliul Judeţean . . . . . . . . . ./Consiliul Local al Sectorului . . . . . . . . . . Bucureşti 

Comisia pentru protecţia copilului 

Nr. înregistrare . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . . 

Copilul (nume şi prenume) . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui (nume şi prenume tată) . . . . . . . . . . şi al/a lui 

(nume şi prenume mamă) . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., 

judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . 

. . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., act de identitate . 

. . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., se încadrează în gradul de 

handicap (se bifează): grav cu asistent personal/grav/accentuat/mediu/uşor 

cod grad handicap* (se bifează): 11/12/13/14/2/3/4/5 

* Coduri cuprinse în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.106/2011 privind 

constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap. 

conform hotărârii CPC nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . prin aprobarea/respingerea raportului de 

evaluare complexă nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., cu recomandările 

prevăzute în (se bifează): planul de abilitare-reabilitare/planul individualizat de protecţie din anexă. 

Prezentul certificat este valabil (se bifează): 6/12/24 luni/până la data de . . . . . . . . . . de la data 

eliberării. 

Prezentul certificat s-a întocmit în două exemplare. 

Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de Legea 

nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător gradului de 

handicap stabilit. Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă 

cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

 

   

 
Preşedinte, . 

. . . . . . . . . 

Membrii, . 

. . . . . . . . . 
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Anexa nr. 2  

 

Model plan de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi/plan de abilitare-reabilitare şi de 

tranziţie a copilului cu dizabilităţi la viaţa de adult/plan de abilitare-reabilitare şi de paliaţie a 

copilului cu dizabilităţi 

 

 

a) Numele şi prenumele copilului . . . . . . . . . . 

b) CNP . . . . . . . . . . 

c) Mama . . . . . . . . . . 

d) Tata . . . . . . . . . . 

e) Reprezentantul legal al copilului . . . . . . . . . . 

f) Domiciliul . . . . . . . . . . 

g) Adresa de rezidenţă . . . . . . . . . . 

h) Data realizării/revizuirii planului . . . . . . . . . . 

i) Dosar nr. înregistrare la DGASPC . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . . 

j) Motivul revizuirii planului . . . . . . . . . . 

k) Managerul de caz . . . . . . . . . . 

l) Instituţia din care provine . . . . . . . . . . 

m) Monitorizarea planului: Responsabilul de caz prevenire . . . . . . . . . ./SPAS . . . . . . . . . . sau 

Persoana delegată . . . . . . . . . ./Compartimentul sau serviciul din care provine . . . . . . . . . . 

Date de contact . . . . . . . . . . 

n) Asistentul personal (dacă este cazul) . . . . . . . . . . 

o) Responsabilităţile principale ale asistentului personal . . . . . . . . . . 

I. Beneficii de asistenţă socială* conform legislaţiei (de la SPAS/AJPIS/altele) şi ajutoare de la 

organizaţii neguvernamentale 

 

 

      

 Tip Cuantum 
Instituţia responsabilă 

(date de contact) 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare 

 a b c d e 

 A. Pentru copil 

      

 B. Pentru familie 
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II. Servicii* 

 

 

       

 Tipul 
Instituţia 

responsabilă 

Obiective 

generale 

Data de 

începere 

Perioada 

de 

acordare 

Persoana 

responsabilă 

(date de 

contact) 

 a b c d e f 

 A. Pentru copil 

 1. Servicii de protecţie a drepturilor copilului 

 
1.1. Servicii de zi (se 

specifică) 
     

 1.2. Altele (se specifică)      

 2. Servicii de sănătate 

 
2.1. Servicii de asistenţă 

medicală primară 
     

 2.1.1. Medic de familie      

 
2.1.2. Asistenţa 

medicală comunitară 
     

 2.1.3. Mediator sanitar      

 
2.2. Servicii medicale 

de specialitate 
     

 

2.2.1. Servicii de 

intervenţie terapeutică 

timpurie 

     

 
2.2.2. Servicii de 

paliaţie 
     

 
2.2.3. Altele (se 

specifică) 
     

 3. Servicii educaţionale 

 

3.1. Educaţie formală - 

forma şi unitatea de 

învăţământ (inclusiv 

educaţie timpurie) 

     

 
3.2. Educaţie 

nonformală 
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3.2.1. Activităţi 

extraşcolare 
     

 
3.2.2. Educaţie pentru 

sănătate 
     

 

3.2.3. Dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă 

independentă 

     

 3.3. Altele (se specifică)      

 4. Servicii de abilitare şi reabilitare 

 
4.1. Unităţi sanitare de 

reabilitare medicală 
     

 

4.2. Centre de 

recuperare/abilitare-

reabilitare (licenţiate) 

     

 

4.3. Servicii de abilitare 

şi reabilitare din 

unităţile/ instituţiile de 

învăţământ 

     

 
4.4. Servicii de 

intervenţie timpurie 
     

 4.5. Altele (se specifică)      

 B. Pentru familie 

 1. Servicii de protecţie a drepturilor copilului 

 

1.1. Centre de consiliere 

pentru părinţi şi copii 

(licenţiate) 

     

 1.2. Altele (se specifică)      

 2. Servicii de sănătate şi conexe 

 
2.1. Consiliere 

psihologică 
     

 2.2. Altele (se specifică)      

 3. Servicii educaţionale 

 3.1. Educaţie parentală      

 
3.2. Educaţie pentru 

sănătate 
     

 3.3. Altele (se specifică)      
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III. Intervenţii* 

 

 

       

 Tipul 
Instituţia 

responsabilă 

Obiective 

generale 

Data de 

începere 

Perioada de 

desfăşurare 

Persoana 

responsabilă 

(date de contact) 

 a b c d e f 

 A. Pentru copil 

 1. Transport (se specifică) 

       

 2. Sprijin pentru educaţia incluzivă (se specifică) 

       

 3. Sprijin pentru tranziţie. . . (se specifică) 

       

 

4. Dezvoltarea abilităţilor apreciate cu calificator 1-4 pe lista criteriilor 

sociale şi psihosociale de către părinţi/tutore/familie substitutivă/educator 

specializat 

       

 5. Altele (se specifică) 

       

 B. Pentru familie 

 
1. 

Transport 
     

 2. Cazare      

 

3. Altele 

(se 

specifică) 

     

 

 

* Planificate pe baza nevoilor identificate şi menţionate în documentele de evaluare şi raportul de 

evaluare complexă. 

 

 

    



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor cu dizabilități în 

Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. – 3 - 02 

Ediția IV 

 

Revizia 1 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 25 din 41 

 

 

Semnătura managerului de caz sau (în cazul unei alte 

propuneri de grad din partea comisiei faţă de propunerea 

SEC) 

  

 Preşedinte, . . . . . . . . . .  
Membri, . . . . . . 

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

 Semnătura părintelui/reprezentantului legal . . . . . . . . . .   
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Anexa nr. 3 

Consultație bilanț anual nr./data ......................... 

 

Fișă medicală sintetică  

pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale 

 

 

Numele și prenumele copilului .............................................................................................  

Data nașterii ......................................................................................................................... 

 

Diagnosticul complet (formulat în baza bilanțului anual și  a certificatelor medicale actuale) 

     Stadiul actual al bolii cronice (se bifează) 

1. .......................................................  □ debut □ evolutiv □ stabilizat □ terminal 

2. ....................................................... □ debut □ evolutiv □ stabilizat □ terminal 

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

 

Anamneza* (redată sintetic):.................................................................................................... 

 

Examen clinic (redat sintetic): ................................................................................................ 

 

Concluzii și recomandări: 

1. Tratament recomandat de medicul de familie (pentru afecțiunile intercurente obiectivate de 

bilanțul anual)........................................................................................................................... 

2. Tratamente recomandate de medicul/medicii de specialitate și urmate de copil 

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

3. Rezultatul tratamentelor recomandate (complianța la tratament, gradul de satisfacție al copilului 

și al familiei, motive expuse de familie când nu s-a urmat tratamentul recomandat 

ș.a.).............................................................................................................................................. 

4. Copilul  

□ este monitorizat pentru boală cronică (fără certificat de încadrare în grad de handicap) 

□ este monitorizat pentru dizabilitate (certificat de încadrare în grad de handicap) 

5. Copilul este deplasabil/nu este deplasabil/necesită transport specializat** 

 

Documente atașate (dacă e cazul): rezultate analize și investigații paraclinice recomandate de 

medicul de familie cu ocazia bilanțului anual 

 

 

 

Semnătura și parafa medicului de familie  

 

 

* Antecedentele patologice și cele heredocolaterale se completează prima dată și ulterior dacă se 

adaugă altele.  

**Pentru evaluarea medicală de către medicul de specialitate  
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Anexa nr. 4  

Unitatea sanitară/ Cabinet individual................... 

Nr. înregistrare................................./ Data ............................... 

 

 
Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a 

planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 

speciale* 

 

 

Numele și prenumele copilului ............................................................................................ 

Data nașterii ............... 

 

 

I. Diagnostic medical............................................................................................................................,  

conform documentului medical................... ............................................................ 

 

II. Psihodiagnostic: 

 

Secțiunea 1. Evaluarea personalității copilului (pentru fiecare arie evaluată se vor menționa obligatoriu 

metodele de evaluare utilizate, de ex. observația clinică, interviul, chestionarul, testele, scalele și scorurile 

obținute):  

 

a) Procesele psihice: 

Aria senzorială (de ex. Bateria de Evaluare NeuroPsihologică pentru copii 3-12 ani – NEPSY, Scala de 

Inteligență Wechsler pentru Copii – ediția a patra – WISC-IV) 

 Dezvoltarea senzorială:  

- Integritatea sau afectarea senzorială(descriere)..................................; 

- Prezența deficiențelor remarcate(verificate sau 

declarate)........................................................................................................ 

 Percepția............................................ 

 Dezvoltarea psiho-motricității - descriere în funcție de vârstă și afectare: 

- Motricitatea fină: descrierea posibilității de realizare a gesturilor fine și precise cu privire 

la:  

o Apucarea, culesul, eliberarea, aruncatul, ajungerea la un 

obiect................................................................................................... 

o Manipularea unilaterală sau bilaterală.............................. 

o Lateralitatea dominantă........................... 

- Motricitatea grosieră:descriere cu privire la: 

o Ortostatism, deficiențe de statică și mers, probleme de echilibru..... 

o Deficiențe de coordonare.............................. 

o Deplasarea (se realizează cu sau fără sprijin/ajutor, pe ce distanțe se realizează 

prin forțe proprii)............................. 

o Deplasarea cu mijloacele de transport publice se realizează cu însoțitor sau 

autonom............................ 

 Reprezentarea......................................................................................................... 
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Aria logică (de ex. NEPSY) 

 Gândirea (inclusiv nivelul operațional) – se apreciază conținutul operațional raportat la vârsta 

cronologică: 

- stadiul operațional................................ 

- potențialul actual al copilului - ce știe să facă , ce poate să facă:  

o recunoaște /denumește obiecte.............. 

o grupează obiectele/ după ce criterii............ 

o cunoaște schema facială/ corporală........... 

o indică/denumește/deosebește culorile............. 

o știe să numere singur sau cere ajutor............. 

o recunoaște simboluri (cifre, imagini, caractere, litere, cuvinte).......... 

o capacitatea de a lua decizii singur....... 

o capacitatea de a emite ipoteze........... 

o capacitatea de a face față responsabilităților.......... 

o capacitatea de a face față situațiilor de criză și/sau stresului.......... 

o capacitatea de a-și organiza timpul propriu în desfășurarea programului zilnic/ 

obișnuit........... 

o capacitatea de a finaliza o sarcină simplă, singur sau cu ajutor...... 

o capacitatea de a finaliza o sarcină complexă, singur sau cu ajutor...... 

o orientarea temporo-spațială.............. 

 

 Memoria: 

- tipul memoriei................................................................................................ 

- capacitatea mnezică................................................................................. 

 Atenția:  

 - stabilitate.................................................... 

 - concentrarea............................................... 

  

 Motivația: 

- Tip 

- Modalitate specifică de 

manifestare....................................................................................................... 

 Imaginația:  

- dezvoltarea în raport cu vârsta cronologică 

- conținut, utilitate și utilizare..................................... 

Aria voinței: 

- modalitate de manifestare și context 

- forma negativă de manifestare................................................................................ 

b) Activitățile psihice: 

Limbajul și comunicarea – deficiențe/ tulburări ale limbajului și comunicării care afectează stabilirea 

relațiilor cu mediul: 

- modul în care comunică sau se exprimă copilul în relațiile interumane/cu 

mediul....................................... 

- vocabularul: activ, pasiv, dezvoltare................................. 

- însușirea vorbirii/întârzierea limbajului (fonetic, lexical, semantic, gramatical) 

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

- dificultăți de pronunție............................. 
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- tulburări instrumentale (scis/citit/calcul mental simplu/complex, rezolvarea de probleme 

simple/complexe)........................................... 

- utilizează în comunicare limbajul semnelor (după caz)............................ 

- utilizează în comunicare limbajul Braille (după caz).................................. 

- înțelege un mesaj simplu și/sau complex, rostit și/sau scris......................... 

- comunică cu/prin receptarea de 

imagini/desene/fotografii..................................................... 

Jocul (observație clinică)............................................................................................... 

Învățarea (de ex. NEPSY) ................................................................................... 

Munca (de ex. observația clinică, WISC-IV).......................................................... 

Creativitatea.................................................................................................................. 

 

Concluzii: 

Nivelul de dezvoltare intelectuală (testul/ proba psihologică folosită)................................... 

 Vârsta de dezvoltare................................................................................................ 

 Coeficientul de dezvoltare....................................................................................... 

Nivelul dezvoltării psiho-motricității ....................................................................................... 

 

c) Însușirile psihice: 

Trăsături de temperament (de ex. observația clinică).............................................. 

Deprinderi/ aptitudini, interese, aspirații (de ex. observația clinică): - evidențierea potențialului 

individual........................................................................................ 

Atitudini/comportament: 

- manifestări, preocupări........................... 

- probleme de comportament, reactivitatea copilului................................ 

- prezența/absența stereotipiilor comportamentale, gestuale și/sau verbale...... 

- prezența comportamentului hiperkinetic............................ 

- alte tulburări de 

comportament.................................................................................................... 

Caracter........................................................................................................................... 

 

d) Aria afectivității  

- controlul emoțiilor (stabilitate/instabilitate, maturitate/imaturitate),  

- tip de atașament (dependență/autonomie) 

- capacitatea de adptare emoțională la context de viață (conform vârstei) 

- patologia afectivității: crize, anxietate, depresie, blocaj, agitație psiho-motorie etc) 

-  sentimente, pasiuni................................................................ 

Secțiunea 2. Comportamentul social adaptativ: 

a) A. Relațiile intrafamiliale (coroborat cu fișa de evaluare socială)- Existența părinților, implicarea 

acestora și relaționarea cu aceștia..................................................................... 

b) Existența fraților, implicarea acestora și relaționarea cu 

aceștia.......................................................................... 

c) Persoana de referință pentru copil…….......................................................................... 

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

d) Raportarea acestora (a-d) la copil ……............................................................................ 
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e) Comportamentul copilului în familie față de membrii familiei (relația cu părinții, frații, alte persoane 

relevante)................................................................................................. 

f) Atitudinea copilului față de sine.................................................................................................... 

g) Agresivitate/ autoagresivitate......................................................................................... 

h) Capacitatea copilului de adaptare la mediu și persoane ................................................. 

i) Proiectul de viitor al copilului 

 Gradul de autonomie (deprinderi de autoservire, igienă personală, îmbrăcare/dezbrăcare, gradul 

de dependență și/sau independență față de o altă persoană, control sfincterian 

etc.)…......................................................................................... 

 Gradul de maturitate….......................................................................................... 

 Influența părinților asupra dezvoltării copilului…................................................ 

j) Capacitatea de a face efort și rezistența la efort............................................................ 

 

Secțiunea 3. Integrarea socială: 

a) Relația cu școala (din discuțiile cu copilul, părinții și, după caz, evaluarea pedagogică de la cadrul 

didactic).................................................................................................... 

b) Existența unor relații de prietenie.................................................................................. 

c) Implicarea copilului în activități extracurriculare (de ex. activități sportive, de 

creație).......................................................................................................................... 

d) Apartenența la alte grupuri sociale (de ex. culte religioase) ..................................... 

 

Concluzie: Nivelul maturizării psihosociale ….......................................................................... 

 

Secțiunea 4. Alte observații clinice relevante: ............................................................................ 

 

Secțiunea 5. Profilul psihologic................................................................................................... 

 

Secțiunea 6. Recomandări pentru planul de abilitare-reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului 

specific în cazul serviciilor): 

a) Grup de suport/ socializare pentru copil........................................................................... 

b) Servicii de logopedie pentru copil/ alte servicii de 

specialitate.................................................................................... 

c) Terapii ocupaționale pentru copil..................................................................................... 

d) Tipul de psihoterapie necesară abilitării-reabilitării copilului......................................... 

e) Reevaluarea psihologică și data reevaluării...................................................................... 

f) Evaluare psihiatrică........................................................................................................... 

g) Suspiciune abuz................................................................................................................ 

h) Consiliere psihologică/ Grup de suport pentru părinți.................................................... 

i) Tipul de terapie pentru părinți........................................................................................ 

j) Alte recomandări ................................................................................................ 

 

Data evaluării       Semnătura și parafa psihologului clinician 

 

 

*Recomandări de completare în paranteze 
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Anexa nr. 5  

 

 

Antet unitatea de învățământ 

Nr. înregistrare: _____/_______ 

 

Aprobat 

Directorul unității de învățământ  

 

Fișă psihopedagogică  

pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale 

 

 

I. Date personale: 

Numele și prenumele:  

Data nașterii:  

Domiciliul:   

Unitatea de învățămînt:   

Grupa/Clasa:  

 

II. Date familiale: 

a. Date despre părinți/reprezentant legal:  

Tatăl    -     numele și prenumele: ........................................................ 

- ocupația: ............................ locul de muncă: ................................... 

Mama  -     numele și prenumele: ......................................................... 

- ocupația: .............................. locul de muncă:..................................... 

Reprezentant legal  -     numele și prenumele: .......................................... 

- ocupația: ............................ locul de muncă: ................................... 

b. Structura și componența familiei: 

Tipul familiei:

 monoparentală prin: statut inițial, deces,  divorț,  separație

 legal constituită 

 alte situații .......................................................................... 

Frați/surori (număr frați/surori, vârstă, statut/ocupație): 

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

c. Alte situații relevante pentru evoluția copilului:  

  părinți plecați în străinătate: ................................................... 

    crescut de rude de gradul II, III: ........................................... 

    în protecție specială: ...............................................................

 alte situații: ............................................................................ 

d. Atmosfera și climatul familial:

 raporturi armonioase, de înțelegere între părinți/între părinți și copii 

   raporturi punctate de conflicte mici și trecătoare 

   dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente 

   familie destrămată sau pe cale de destrămare 
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   alte situații: ..................................................................... 

Atitudinea părinților/reprezentantului legal față de școală și față de problemele de educație ale 

copilului:  

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

 

III. Starea de sănătate: 

a. Starea generală de sănătate........................................................................................................ 

b. Mențiuni medicale importante pentru procesul de învățământ:................................................ 

 

 

IV. Evaluare psihopedagogică: 

a. Dezvoltare psihomotorie (coordonare motorie, schema corporală, lateralitate, structuri perceptiv-

motrice, orientare spațio-temporală/Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naștere la 7 ani):  

 Alte particularități (deficiențe și conduite specifice): ..................................................... 

b. Procesele cognitive și stilul de muncă: 

 Gândirea: 

 Înțelege noțiuni:            simple               complexe 

 Definește noțiuni:          simple               complexe 

 Operează cu noțiuni:     simple               complexe 

 Înțelege relațiile cauză-efect:      da          nu 

Alte particularități ale gândirii:…………………………………………………… 

 

Memoria: 
Formele memoriei: 

  de scurtă durată                       de lungă durată 

  vizuală  auditivă                                           mixtă  

Alte particularități ale memoriei:…………………………………………………… 

 

Limbaj și comunicare: 

 Vocabular: 

   redus     mediu dezvoltat     bogat 

 Exprimare orală: 

     nu comunică oral       greoaie       incorectă gramatical   clară, corectă 

 Tulburări de limbaj: ..................................................................................................... 

Alte particularități ale limbajului:………………………………………………… 

 

Atenția: 
  tulburări de atenție    nu prezintă tulburări de atenție 

Alte particularități (concentrare, stabilitate, volum, etc.):…………………………… 

 

Motivația de învățare:

 extrinsecă       intrinsecă 

Alte particularități:………………………………………………………………… 
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Receptivitatea, participarea și implicarea:

  participă activ, cu interes    interes inegal, fluctuant    pasiv

  greu de antrenat   inegal, absent 

Alte particularități:…………………………………………………………………… 

 

c. Relații sociale:

  sociabil, comunicativ   retras, izolat, puțin comunicativ

  turbulent    agresivitate verbală   agresivitate fizică  Alte 

particularități:……………………………………………………………… 

 

d. Nivelul achizițiilor școlare (deprinderi, interese): 

Deprinderi de citit:

 total absente  slabe  bune  foarte bune 

Deprinderi de scris:

 total absente  slabe  bune  foarte bune 

Deprinderi de calcul:

 total absente  slabe  bune  foarte bune 

Abilități sau interese speciale: ………………………………………………… 

Alte particularități: ………………………………………………………… 

 

V. Rezultate școlare și extrașcolare ale elevului 

a. Discipline la care a obținut rezultate deosebite:...................................................................... 

b. Rezultate deosebite obținute în activități extrașcolare:...................................................... 

c. Factori explicativi ai reușitei școlare/dificultăților întâmpinate pe parcursul programului școlar: 

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

 

VI. Traseul educațional: 

Programe educaționale la vârstă antepreșcolară (creșă, grădiniță, centre de zi cu componenta  

educațională): 

Denumirea instituției: ................................................................ 

Perioada: .................................................................................... 

Observații:..................................................................................... 

Programe educaționale la vârstă preșcolară (grădiniță, centre de zi cu componenta  educațională): 

Denumirea instituției: ................................................................ 

Perioada: .................................................................................... 

Observații:..................................................................................... 

Pregătirea școlară (unități de învățământ de masă, unități de învățământ special/special integrat):  

Denumirea instituției: ................................................................ 

Perioada: .................................................................................... 

Observații:..................................................................................... 

Promovat în anul anterior:       DA     NU 

Activități de sprijin anterioare și prezente, inclusiv extrașcolare (terapii în centre/clinici, în grădiniță 

sau școală):  

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

Comportamentul în timpul activităților școlare anterioare și prezente:  

……………………………………………………………………………………….......... 
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Observații și recomandări, inclusiv privind forma de școlarizare:  

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

 

Întocmit,         Data întocmirii 

 

Cadrul didactic  

Numele și prenumele:  

      

Funcția (educator-puericultor/profesor învățământ preșcolar/profesor învățământ 

primar/diriginte/consilier școlar/profesor itinerant și de sprijin) 

 

Semnătura 
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Anexa nr. 6  

 

DGASPC judeţ/sector PRAHOVA 

Nr. înregistrare .................../dată ............................. 

 

Domnule Director, 

 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ............................................................................., domiciliat(ă) în 

localitatea...................... ...................... . ., Sat/ Str............................................ . . . . . . . ....... . nr. . . . 

, bl. . . . , sc. . . ., et. . . , ap. . ., judeţul . . . . . . . . . ., telefonul . . ............. ..... . . .... . . ., legitimat(ă) 

cu . . . . . seria . . .  . nr. . . . . . . ......., în calitate de părinte/ reprezentant legal al copilului 

..........................................................................., născut la data de . . . . . . . . ........ ., CNP . . . . . . 

.............. . ............ ......., solicit prin prezenta evaluarea complexă şi. 

□   încadrarea în grad de handicap a copilului meu  

sau 

□   acces la servicii de abilitare şi reabilitare 

 

Anexez următoarele documente (se bifează): 

□   copie certificat de naștere copil 

□   copie buletin/carte de identitate copil  

□   copie buletin/carte de identitate ambii părinți  

□   copie certificat deces părinte  

□   original adeverință de venit ambii părinți  

□   copie sentință civilă de divorț 

□   copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament  

□   original anchetă socială  

□   original certificat medical, tip A5  

□   original fișa medicală sintetică  

□   copii documente medicale adiționale  

□   original adeverinţă de preșcolar/elev  

□   original fișă psihopedagogică  

□   original caracterizare preșcolară/școlară  

□   copie certificat de incadrare în grad de handicap în vigoare 

□   copie certificat de orientare școlară  

□   original fișă psihologică  

□   original referat/caracterizare de la recuperare  

 

 

  Data,        Semnătura, 

 

 

Domnului director executiv al DGASPC Prahova 
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Anexa nr. 7  
ROMANIA       

CONSILIUL JUDEAN PRAHOVA 
         DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, sos. Vestului, nr. 14 – 16 Tel./Fax. 0244 - 586100, 0244 – 511400, int. 229 

Web: www.copilprahova.ro,   e-mail: copil@copilprahova.ro  

   

Luni – Joi: 7,30 – 16,00                                            Luni – Joi: 08:00 - 14:00      

Program de lucru     Program de lucru  

  Vineri: 7,30 – 13,30                          cu publicul            Vineri: 08:00 – 12:00 

Programări : tel: 0244 – 511400, int. 229 sau  0786530416 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI  

PENTRU ELIBERAREA DISPOZIȚIEI DE ACCES LA CENTRELE DE ZI  

 copie certificat de naștere copil 

 copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul ) 

 copie buletin/carte de identitate ambii părinți  

 copie certificat deces părinte (unde este cazul) 

 original adeverință de venit ambii părinți (adeverință salariat, talon de pensie, șomaj)  

 copie sentință civilă de divorț (unde este cazul) 

 copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul)  

 original anchetă socială de la primăria de domiciliu, anexa cu factorii de mediu (Anexa 6 – 

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016), raport de monitorizare (Anexa 17- Ordinul nr. 

1985/1305/5805/2016 )și raport de evaluarea inițială (cazurile noi) 

 originale certificate medicale, tip A5( în care se trec: diagnosticul complet - boala principală, 

bolile asociate şi alte boli, codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a 

maladiilor, respectiv CIM-10 şi termenul de valabilitate), eliberate de către medicul 

specialist din cadrul unităților medicale (ambulatorii de specialitate, centre medicale, spitale) 

desemnate de către Direcția de Sănătate Publică   

 original fișa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie (Anexa 7 - Ordinul nr. 

1985/1305/5805/2016) 

 copii documente medicale adiționale (audiogramă vocală, audiogramă tonală, examen 

endoscopic ORL, examen foniatric, examen logopedic, bilete de ieșire din spital, scrisori 

medicale, buletine de analize, spirometrie, teste spirografice sau gazometrie sanguină, etc.) 

 original adeverinţă de preșcolar/elev de la unitatea preșcolară/școlară frecventată 

 original fișă psihopedagogică întocmită de către cadrele didactice de la grupă/ clasă (Anexa 

9 - Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) 

 copie certificat de orientare școlară (unde este cazul) 

 copie certificat de incadrare în grad de handicap în vigoare (unde este cazul) 

 original fișă psihologică eliberată de către psihologul atestat în Psihologie Clinică (cu 

testarea coeficientului de dezvoltare – QD - la copiii mai mici de 3 ani și a coeficientului de 

inteligență – QI - la copiii de peste 3 ani)(Anexa 8 - Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) 

obligatorie pentru prima încadrare în grad de handicap. În cazul copiilor cu dizabilități 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
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mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, 

evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap 

 original referat/caracterizare de la recuperare (logopedică, kinetoterapie, consiliere 

psihologică, etc.)    
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Anexa nr. 8  

 

Nr. înregistrare/data.............................. 

 

Contract de furnizare servicii încheiat cu familia copilului cu dizabilități  

 

Încheiat astăzi ..............................între: 

 

Doamna/Domnul................................ în calitate de șef complex al C.Z.C.D..................................., 

adresa instituției ..................................................................................................................................... 

și 

Doamna/Domnul............................................... în calitate de părinte/reprezentant legal al 

copilului................................ născut la data de.................. domiciliat în 

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

pentru care CPC a decis încadrare în gradul de handicap grav/accentuat/mediu/ușor în temeiul 

Hotărârii nr............................ la data de................................. sau  

pentru care DGASPC a aprobat un plan de abilitare-reabilitare, anexă a raportului de evaluare 

complexă nr............................................../ data........................................................ sau 

pentru care COSP a decis orientarea școlară sau profesională............................................... în 

temeiul certificatului de orientare școlară și profesională nr..................../data........................ 

 

I. Scopul contractului: 

Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de abilitare-reabilitare/planul individualizat 

de protecţie. 

 

II. Drepturile beneficiarilor: 

Copilul și părinții/reprezentantul legal au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nicio discriminare; 

b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la 

situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile și obligațiile în calitate de beneficiari ai serviciilor; 

d) să participle la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor; 

e) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și 

primite; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; 

g) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 

h) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primate 

să facă sugestii, sesizări și reclamații 

 

III. Obligațiile părților: 

IIIA. DGASPC, prin C.Z.C.D. se obligă: 

      a) să asigure și să faciliteze accesul copilului și familiei la beneficiile, serviciile și intervențiile 

prevăzute în planul de abilitare-reabilitare/planul individualizat de protecţie, anexă la prezentul 

contract; 

       b) să acorde servicii adecvate și în concordanță cu particularitățile identificate ale copilului, în 

baza unui program personalizat de intervenție; 
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       c) să acorde servicii într-un mediu accesibil, sigur și amenajat corespunzător pentru 

desfășurarea activităților; 

       d) să monitorizeze evoluția copilului și îndeplinirea obiectivelor din planul de abilitare-

reabilitare/ planul individualizat de protecție; 

       e) să sesizeze managerului de caz modificările situației copilului ce impun revizuirea planului 

de abilitare-reabilitare/planului individualizat de protecţie; 

 

III.B Părintele/reprezentantul legal se obligă: 

a) să asigure participarea copilului la activitățile prevăzute în planul de abilitare- 

reabilitare/planul individualizat de protecţie (să-l pregătească, să-l aducă la timp etc.); 

b) să respecte pe deplin regulamentul de functionare al centrului; 

c) să colaboreze cu profesioniștii responsabili din planul de abilitare-reabilitare/planul  

individualizat de protecţie; 

d) să colaboreze cu managerul de caz/RCP/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale în  

scopul monitorizării planului de abilitare-reabilitare/planului individualizat de protecţie și 

îndeplinirii prevederilor prezentului contract; 

e) să anunțe managerul de caz/RCP/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale despre  

orice problemă, criză, schimbare care poate conduce la schimbarea planului de abilitare-reabilitare/ 

planului individualizat de protecţie și reevaluarea încadrării în grad de handicap/reorientarea școlară 

sau profesională înainte de termenul legal; 

f) să păstreze toate documentele copilului într-un dosar; 

g) să participe la programele pentru părinți în vederea abilitării-reabilitării copilului;  

h) să efectueze activitățile ce îi revin pentru acasă din programele pentru părinți conform  

indicațiilor terapeutului;  

i) să participe la activitățile și serviciile care îl vizează în mod direct.  

IV. Durata contractului 

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui și se încheie: 

-   la data îndeplinirii obiectivelor  planului de abilitare-reabilitare/planului individualizat de 

protecție 

- la cererea scrisă a părinților/reprezentanților legali 

- la schimbarea dimiciliului în alt judet/sector al municipiului București 

- la împlinirea vârstei de 18 ani 

- la refuzul părinților/reprezentantului legal de a colabora cu autoritățile abilitate pentru  

implementarea planului de abilitare-reabilitare 

- când s-a ajuns în situația în care copilul nu mai poate înregistra progrese 

- copilul a înregistrat un nr. de 6 absențe nemotivate consecutive 

- cand copilul frecventează, în regim de zi, cursurile învățământului special (care pune la  

dispoziția acestuia terapii de compensare/recuperare) 

- decesul copilului 
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V. Rezilierea contractului 

Se realizează în condițiile nerespectării voite a obligațiilor de către părțile implicate, sau la cererea 

expresă a beneficiarului serviciilor. 

 

VI. Clauze finale 

a) Orice modificare adusă prezentului contract se face prin acordul ambelor părți, prin notificare 

directă; 

b) Falsul în declarații sau în înscrisuri se pedepsește conform art. 326 din Codul Penal. 

c) Planul de abilitare-reabilitare/Planul individualizat de protecție constituie anexă și parte 

integrantă a prezentului contract. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și cel de-al treilea 

pentru SECCD Prahova. 

 

 

Semnătură șef centru …………………………………………. 

 

Semnătură copil (în funcție de vârstă, gradul de maturitate și tipul de dizabilitate) și/sau părinte/ 

reprezentant legal …………………………………………………. 
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Anexa nr. 9 

 

Listă zilnică de prezență a beneficiarului în centru 

 

 
Nr. 

crt. 

Nume/ 

prenume 

copil 

Nume 

/prenume 

persoană 

care 

însoțește 

copilul  

Nr. fișei 

de 

servicii 

Cabinetul de 

terapie  

Ora de început 

a programului 

Ora de sfârșit 

a programului 

Data Semnătura 
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                                                                                                                                     Aprobat, 

Director executiv, 

                                                                                                                                      Călin Viorel 

 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ACORDĂRII SERVICIILOR ÎN CENTRELE DE ZI 

PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI 

COD: P.O. – 3 – 03 

 

Ediția I, Data ………….. 

 

 
 

Nr. crt. Elemente privind 

responsabilii/operațiunea 

Numele și 

prenumele 

Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.3. Avizat Stavre Liliana  Președinte 

CM 

  

1.2. Verificat Șindilă Mihaela Director 

executiv 

adjunct 

27.05.2019  

1.1. Elaborat Radu Crenguța-

Mălina 

Șef 

serviciu  

27.05.2019  

 

 

 

 

Hotărârea CM nr. …………./…………… 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

                                                  Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

                     Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. Scopul procedurii operaționale 

 

1.1. Stabilirea situațiilor în care încetează acordarea serviciilor către beneficiari și modalitățile  

de realizare prin propunerea de eliberare a unei dispoziții de retragere de la serviciile de abilitare-

reabilitare oferite de centrele de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. 

   

      1.2. Asigurarea continuității activității procedurate în condiții de fluctuație a personalului. 
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2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

2.1. Prezenta P.O. se aplică în Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități (SECCD) 

din cadrul DGASPC și în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități (CZCD) din subordinea 

DGASPC . 

 

2.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: 

- Informarea copiilor în funcție de vârstă, gradul de maturitate și tipul de dizabilitate respectiv a 

părinților/reprezentantului legal cu privire la condițiile încetării acordării serviciilor recuperatorii; 

- Instruirea personalului centrului cu privire la condițiile încetării acordării serviciilor recuperatorii 

și modalitățile de realizare; 

- Informarea serviciilor publice de asistență socială de la nivelul autorităților administrației publice 

locale cu privire la situația beneficiarilor centrului; 

- Arhivarea dosarului privind încetarea serviciilor recuperatorii. 

 

2.3. Listarea compatimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurate: 

- Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități din C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. 

“Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina; 

- unități medicale; 

- unități școlare; 

- sevicii publice specializate de asistență socială; 

- unități medicale/comunitare de recuperare/reabilitare; 

- Serviciul managementul de caz pentru asistenții maternali profesioniști; 

- Serviciul management de caz pentru copii; 

- Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și violență în familie; 
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3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate: 

 

3.1. Reglementări internaționale: 

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 

13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 18/1990 de ratificare a Convenției Organizației Națiunilor Unite; 

- Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, versiunea pentru copii și 

tineri, adoptată de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2007 și validată de România în 

anul 2012, de către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

3.2. Legislație primară: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 (republicată, actualizată) privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

 

3.3. Legislație secundară: 

- Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Hotărârea de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 

protecţia copilului; 

- Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora; 

- Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 

orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în 

vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special; 

- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

- Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor. 

 

3.4. Alte documente: 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova; 

- Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- Codul de conduită a funcționarilor publici;  

- Codul de conduită a personalului contractual; 

- Atribuțiile SECCD; 

- Fișele de post. 
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4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 

4.1. Definiții ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedura 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor de aplicat în 

vederea realizării activității cu privire la aspectul procesual 

2. Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaționale, aprobată și difuzată 

3. Revizia în cadrul unei 

ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 

procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate 

4. Copil Persoana care nu a împlinit  vârsta de 18 ani și nu a dobândit 

capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, conform Legii 

272/2004 

5. Familie Părinții și copiii acestora 

6. Familie extinsă Copilul, părinții și rudele acestuia până la gradul IV inclusiv 

7. Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în 

subordinea consiliului județean, care realizează măsurile de 

asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, conform 

H.G. 797/2017 

8. Dizabilitate Este un concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de 

activitate şi restricţiile de participare. Acest termen denotă 

aspectele negative ale interacțiunii dintre individ, care are o 

problemă de sănătate, și factorii contextuali în care se regăsește, 

respectiv factorii de mediu și factorii personali.  

9. Abilitare și reabilitare Acele măsuri eficiente și adecvate, personalizate, inclusiv prin 

punerea la dispoziție a produselor sau tehnologiilor asistive/de 

sprijin și sprijinul reciproc între persoane cu aceleași probleme, 

pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să îşi 

menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin 

potenţialul fizic, mintal, social, educaţional şi profesional şi să 

realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii 

sau să îşi menţină, îmbunătăţească şi să îşi crească calitatea vieţii. 

Se promovează sintagma abilitare-reabilitare, cu distincţia că 

abilitarea se referă la formarea de abilităţi prin mecanisme de 

compensare, în cazul funcţiilor care nu mai pot fi recuperate, cum 

este situaţia copiilor cu dizabilităţi congenitale sau dobândite 

precoce. Reabilitarea, din perspectiva Ordinului nr. 1985 / 1305 / 

5805 / 2016, reprezintă un concept mai larg decât cel de reabilitare 

medicală.     

10. Funcţiile organismului Sunt funcţiile fiziologice ale sistemelor corpului, inclusiv funcţiile 

psihologice.  
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Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

11. Deficienţele/afectările Sunt probleme ale funcţiilor sau structurilor corpului, ca deviaţie 

semnificativă sau pierdere. Acest concept nu se suprapune peste 

conceptul de boală sau afecțiune, ci reprezintă consecința 

funcțională a acestora. Se folosește sintagma deficiență/afectare 

pentru a evidenția echivalența acestora. Deficiențele/afectările pot 

fi temporare sau permanente, evolutive, regresive sau staționare, 

intermitente sau continue. 

12. Servicii Sunt serviciile publice, private și pe bază de voluntariat, sociale, 

medicale, de psihoterapie și alte tipuri de terapie, de exemplu: 

logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională și educaționale 

necesare pentru reabilitarea copilului cu dizabilități. 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Av. Avizare 

6. Ap. Aplicare 

7. D.G.A.S.P.C. Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

8. S.E.C.C.D. Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități 

9. C.Z.C.D. Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

10. S.P.A.S. Serviciul public de asistență socială 

11. R.C.P. Respronsabilul de caz prevenire 
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5. Descrierea activității sau a procesului 

 

5.1. Generalități 

 Încetarea acordării serviciilor de recuperare din cadrul C.Z.C.D. se face numai în baza 

dispozițiilor de retragere a accesului emise de către directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. 

Prahova.   

La nivel de C.Z.C.D. se întrunește echipa pluridisciplinară (psiholog, kinetoterapeut, asistent  

social, logoped, instructor de educație, etc.) pentru evaluare în vederea stabilirii motivelor ce stau la 

baza propunerii de retragere din programul recuperator. 

 Retragerea copiilor din programul recuperator are loc în următoarele situații: 

- după ce obiectivele stabilite de echipa multidisciplinară au fost atinse;  

- la cererea scrisă a părinților/reprezentanților legali; 

- la schimbarea dimiciliului în alt judet/sector al municipiului București; 

- la împlinirea vârstei de 18 ani; 

- la refuzul părinților/reprezentantului legal de a colabora cu autoritățile abilitate pentru  

implementarea planului de abilitare-reabilitare; 

- când s-a ajuns în situația în care copilul nu mai poate înregistra progrese; 

- copilul a înregistrat un nr. de 6 absențe nemotivate consecutive; 

- cand copilul frecventează, în regim de zi, cursurile învățământului special (care pune la  

dispoziția acestuia terapii de compensare/recuperare); 

- decesul copilului. 

În toate situațiile enumerate mai sus, C.Z.C.D. întocmește referatul cu propunerea de  

retragere din programul recuperator. 

 În baza referatului de retragere se întocmește dispoziția de retragere a accesului la C.Z.C.D., 

semnată de directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

5.2. Documente utilizate: 

 

5.2.1. Lista și proveniența documentelor: 

Documente respectiv formulare utilizate de D.G.A.S.P.C., conform prevederilor legislației  

în vigoare:  - cerere părinte/reprezentant legal; 

       - referat privind retragerea copilului din programul recuperator. 
 

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor: 

 Documentele enumerate anterior cuprind date de identificare a beneficiarului și informații 

privind situația copilului cu dizabilități, frecvența cu care acesta a participat la programul 

recuperator, rezultatele obținute, motivul/motivele retragerii din program și concluziile, propunerile 

echipei multidisciplinare.  

Documentația se înaintează SECCD care intocmeste dispozitia de retragere de la serviciile 

de recuperare. 

  

5.3. Resurse necesare: 

5.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, rechizite, calculatoare, imprimante, coli de scris, coli de 

xerox A4, copiator, telefon. 
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5.3.2. Resurse umane: șef serviciu, consilieri, inspector, psihologi, psihopedagogi, medici, asistenți 

sociali. 

5.3.3. Resurse financiare: bugetul D.G.DA.S.P.C. aprobat de Consiliul Judetean Prahova. 

 

5.4. Modul de lucru: 

 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității 

Pentru  copilului cu dizabilități se parcurg următoarele etape: 

- informarea copiilor (în funcție de vârstă, respectiv gradul de maturitate) și aparținătorilor lor  

cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii; 

- informarea copiilor (în funcție de vârstă, respectiv gradul de maturitate) și aparținătorilor lor  

cu privire la modalitățile de încetare a acordării serviciilor (la cerere sau prin decizie unilaterală a 

beneficiarului, prin decizia conducerii centrului urmare propunerii echipei multidisciplinare, prin 

acordul ambelor părți, etc.).  

 După înregistrare, solicitările directe stau la baza întocmirii referatului de retragere din  

programul recuperator. În mod echivalent, în oricare dintre toate celelalte situații descrise la 

capitolul 5.1. și care nu presupun cererea sau decizia unilaterală a beneficiarului, se întocmește 

referatul de retragere cuprinzând concluziile și propunerile echipei multidisciplinare a centrului.     
Analiza datelor rezultate din cerere, atunci când aceasta există și referatul de retragere al 

echipei se realizează de către SECCD care va întocmi dispoziția de încetare a serviciilor. Aceasta va 

fi înregistrată și apoi semnată de către directorul executiv adjunct. 

Prin urmare, serviciile recuperatorii vor înceta numai în baza dispoziției de retragere.  

 

      Pentru personalul centrului se parcurg următoarele etape: 

- informarea personalului cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii; 

- informarea personalului cu privire la modalitățile de încetare a acordării serviciilor (la cerere  

sau prin decizie unilaterală a beneficiarului, prin decizia conducerii centrului urmare propunerii 

echipei multidisciplinare, prin acordul ambelor părți, etc.);   

- instruirea anuală a personalului cu privire la procedura de încetare a serviciilor și  

consemnarea sesiunilor de instruire în Registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  

Centrul realizează informarea serviciilor publice de asistență socială cu privire la situația  

beneficiarilor săi pentru care au încetat serviciile. În acest scop, va transmite către SPAS-ul de 

domiciliu al copilului lista cuprinzând: numele, prenumele, adresa de domiciliu/reședința 

beneficiarilor pentru care au încetat serviciile recuperatorii, precum și motivele, pe scurt, ale 

încetării serviciilor și copia dosarului de servicii al copilului. 

 Pentru copiii care părăsesc sistemul de protecţie specială, odată cu încetarea serviciilor, 

centrul va transmite SPAS-ului de domiciliu o copie a fișei de servicii aferentă programului 

personalizat de intervenție al beneficiarului, în care consemnează, pe scurt, evoluția copilului și 

recomandări de monitorizare a situației acestuia în familie.  

 Monitorizarea se realizează prin: 

a) menţinerea legăturii cu părinţii/reprezentantul legal prin orice mijloace de comunicare şi vizite de 

monitorizare; 
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b) menţinerea legăturii cu profesioniştii responsabili din planul de abilitare-reabilitare/planul de 

servicii individualizat, prin orice mijloace de comunicare şi rapoarte de monitorizare; 

c) reevaluarea periodică a obiectivelor din planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii 

individualizat; 

d) reevaluarea complexă periodică a încadrării în grad de handicap, respectiv a orientării şcolare şi 

profesionale de către COSP; 

e) aprecierea gradului de satisfacţie a beneficiarilor. 

 Monitorizarea postservicii se realizează de către respronsabilul de caz prevenire din cadrul 

SPAS pe o perioadă de 3 luni de la ieşirea copilului din sistemul de protecţie specială, în baza unui 

plan de monitorizare elaborat de managerul de caz cu consultarea RCP, a profesioniştilor implicaţi, 

părinţilor/reprezentantului legal şi a copilului. 

În procesul de monitorizare postservicii, RCP urmăreşte calitatea integrării sociale a 

copilului şi colaborează cu membrii structurilor comunitare consultative din comunitatea în care 

locuieşte familia cu copilul. 

Informaţiile necesare pentru monitorizarea postservicii se obţin de la părinţi/reprezentant 

legal.  

Pe parcursul monitorizării postservicii, RCP efectuează cel puţin o vizită la domiciliul 

copilului, pregăteşte părinţii/reprezentantul legal şi copilul în vederea închiderii cazului din 

perspectiva protecţiei speciale. 

Toate documentele elaborate pe parcursul monitorizării postservicii de către RCP stau la 

baza întocmirii raportului de monitorizare final, care este transmis managerului de caz. 

     

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

Acest proces se realizează astfel:  

- Întocmirea referatului privind retragerea copilului din programul recuperator; 

- Întocmirea dispoziției de retragere la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. din  

C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. “Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina, 

în baza documentației specific; 

      - Arhivarea dosarului privind încetarea serviciilor cuprinzând: listele semestriale și fișele de 

servicii transmise către SPAS-uri.   

 

5.4.3.Valorificarea rezultatului activității:  

 Copiii cu dizabilități și părinții/reprezentantul legal primesc servicii pe perioada pe care o 

doresc, cu excepția situațiilor special prevăzute de lege și de prezenta procedură operațională. 
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6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Managerul de caz:  

1. înregistrează cererea părinților copilului sau a reprezentantului legal; 

2. analizează datele rezultate din evaluarea multidisciplinară din cadrul complexului de servicii 

comunitare și conținute în referatul de retragere;   

3. verifică documentaţia necesară pentru emiterea dispoziţiei de retragere. 

 

Responsabilul coordonator metodologic al activității Centrului de zi pentru copii cu  

dizabilităţi din cadrul C.S.C. "Sf. Andrei" Ploiești, C.S.C. "Sf. Filofteia" Câmpina, C.S.C. 

“Sf. Maria” Vălenii de Munte: 

1. întocmește dispoziția de retragere de la serviciile de recuperare, în baza documentației  

specifice;  

2. înregistrează dispoziția de retragere în registrul specific. 

 

 Șeful de serviciu: 

1. Coordonează demersurile echipei SEC cu cele ale managerilor de caz din afara SEC 

2. Semnează dispoziția de retragere pentru fiecare copil în parte, alături de responsabilul  

coordonator metodologic 

3. Coordonează, organizează, supervizează, evaluează şi răspunde de activitatea managerului  

de caz din SECCD și a responsabilului coordonator metodologic 

 

 Șeful complexului de servicii comunitare: 

1. Coordonează, organizează, supervizează, evaluează şi răspunde de activitatea personalului  

din subordine; 

2. Informează copiii (în funcție de vârstă, respectiv gradul de maturitate) și aparținătorii lor  

cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii și modalitățile de încetare a acordării 

serviciilor (la cerere sau prin decizie unilaterală a beneficiarului, prin decizia conducerii centrului 

urmare propunerii echipei multidisciplinare, prin acordul ambelor părți, etc.); 

3. Informează personalul cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii și  

modalitățile de încetare a acordării serviciilor (la cerere sau prin decizie unilaterală a beneficiarului, 

prin decizia conducerii centrului urmare propunerii echipei multidisciplinare, prin acordul ambelor 

părți, etc.);   

4. Instruiește anual personalul cu privire la procedura de încetare a serviciilor și consemnează  

sesiunile de instruire în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.  

   

 Directorul executiv adjunct: 

1. Aprobă retragerea de la serviciile din cadrul centrelor, semnând dispozițiile 
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7.Formular de evidență a modificărilor 

 
Nr. 

crt. 

Ediția Data ediției Revizia Data 

reviziei 

Nr. pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. Formular de analiză a procedurii 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
     

2.  SAMP 
Alina 

COMNOIU 
     

3.  
C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
     

4.  
C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
     

5.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
     

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
     

7.  
C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
     

8.  

Centrul de 

plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Gabriela 

MARIN 
     

 



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Încetarea acordării serviciilor în Centrele 

de Zi pentru Copii cu Dizabilități 
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Ediția I 

 

Revizia - 
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9. Lista de difuzare a procedurii operaționale 

 

Nr. 

ex. 

Compartiment Nume și 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătura Data 

retragerii 

Semnătura Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 S.E.C.C.D. Radu 

Crenguța-

Mălina 

     

2 S.E.C.C.D. Dan Iulian      

3 S.E.C.C.D. Paparuș 

Mihaela 

Corina 

     

4 S.E.C.C.D. Rădulescu 

Oana Cristina 
     

5 S.E.C.C.D. Toma Daciana 

Camelia 
     

6 S.E.C.C.D. Mihalcea 

Claudia Ioana 
     

7 S.E.C.C.D. Ghitan 

Tamara 
     

8 S.E.C.C.D. Lungu Laura      

9 S.E.C.C.D. Ioniță Ana-

Maria 
     

9 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 
     

10 
SAMP 

Alina 

COMNOIU 
     

11 C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

     

12 C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

     

13 C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
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10. Diagrama de proces 

 

 

 

 

C.Z.C.D.  

întocmește 

referatul de 

retragere  

S.E.C.C.D. 

transmite 

dispoziția 

înregistrată și 

semnată către 

C.Z.C.D. 

C.Z.C.D. 

transmite 

S.P.A.S. lista 

beneficiarilor 

pentru care au 

încetat serviciile 

S.E.C.C.D. 

- înregistrează 

cererea 

- întocmește 

dispoziția  

Directorul 

executiv adjunct 

aprobă dispoziția 

Solicitare directă 

a copilului și 

părintelui/repre 

zentantului legal 
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1  

 

 

 

DGASPC judeţ PRAHOVA 

Nr. înregistrare .................../dată ............................. 

 

 

 

Domnule Director, 

 

 

Subsemnatul(a), …………….............................................................................., domiciliat(ă) 

în localitatea.............................................., Sat/ Str................................................... nr. . . . , bl. . . . , 

sc. . . ., et. . . , ap. . ., judeţul ……………………., telefonul ....................................., legitimat(ă) cu 

………. seria …… nr. …........., în calitate de părinte / reprezentant legal al copilului 

.................................................................................., născut la data de……………...…….................., 

CNP.........................................................., solicit prin prezenta retragerea fiicei mele/fiului meu din 

programul recuperator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data,        Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului director executiv al DGASPC Prahova 
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Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 
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a Copilului cu Dizabilități 
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de Zi pentru Copii cu Dizabilități 
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Anexa nr. 2  

 

 

 
ROMÂNIA 

                        CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

     D                     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA                                                                                         

COPILULUI 

                          COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE .......................................... 

Str............................., telefon/fax..............................., e-mail..................... 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

REFERAT 

 
Scurt  

istoric: 
...................................................................................................................................................................................... ..........

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

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

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

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

 

Date evoluție copil: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Frecvență/mod de participarte: 

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

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

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

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

 

Concluzii și recomandări: 

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

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

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

 

 

 

Șef complex,                                                                                                                Coordonator personal de specialitate,  

 

   

 
Data: 

Întocmit/redactat: 
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a Copilului cu Dizabilități 
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Anexa nr. 3 

 

ROMÂNIA         

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

            DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16 

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095    Fax: 0244 / 586.148 

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro 

 

 

DISPOZIŢIE 

PRIVIND RETRAGEREA ACCESULUI LA CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ................................................. 

 

 

 

  

 Prin prezenta, se retrage accesul copilului ............................................., născut la data de ..................., 

domiciliat în ......................................................, Sat/Str. …………………………………., nr………, bl…………., 

sc…………, ap…………., având diagnosticul de:............................................................................................................., 

la  Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Comunitare .........................................., 

conform referatului nr. ...................../CZD/......................................... 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

 

 

 

 

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi                                 

Şef serviciu,     

Întocmit:  

 

 

Ploieşti, (data) ................................ 

Nr............................................ 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:dgaspcph@yahoo.com
mailto:copil@copilprahova.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                                                             Anexa nr 3.16.4  

                                                                                                               la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                        din ……………… 
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT  

 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  

CENTRULUI  DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN CADRUL  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE 

 ,,SF. MARIA'' VĂLENII DE MUNTE  

 

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social 

Centrul de Resurse şi Asistenţă Socială este componentă funcțională  a Complexului de Servicii 

Comunitare ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte, aprobat conform Hotărârii Consiliului Judeţean 

Prahova în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate 

aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de 

admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele  beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de Resurse şi Asistenţă socială din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte, cod serviciu social 8899 CZ – F- I, înfiinţat şi 

administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, 

acreditat conform Certificatului de. Acreditare AF nr. 000837 din 28.05.2014,  deține Licența de 

funcționare seria  LF nr.0005311 din data de 18.01.2016. 

(2) Sediul: Centrul de Resurse şi Asistenţă socială din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitarea ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte este situat în Vălenii de Munte,  str. Berceni  nr. 44, 

județul Prahova. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de Resurse şi Asistenţă Socială din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitarea ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte este un serviciu de zi care sprijină și asistă 

părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților psihosociale, care afectează relațiile 

familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de 

familia sa, și sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. 

(2) Personalul din Centrului lucrează cu acei părinţi care prezintă anumite caracteristici, "riscuri" 

care pot afecta dezvoltarea copilului, sau pot contribui la separarea acestuia de familie. Copiii care 

se află într-o situaţie în care pericolul potenţial la care este expus se datorează în principal 

mediului familial de origine care are disfuncţionalităţi şi neajunsuri, dar şi mediului social în care 

"funcţionează" familia copilului.  



(3) Pentru atingerea obiectivelor sale, Centru utilizează metode active de identificare a clienţilor 

care provin în special din următoarele categorii de familii care prezintă risc ridicat de separare a 

copiilor:  

- familii fără locuinţă;  

- familii cu venituri foarte mici care beneficiază de ajutoare sociale;  

- familii în care un părinte sau ambii sunt şomeri;  

- familii care şi-au abandonat sau instituţionalizat copiii;  

- familii în care un părinte sau ambii sunt în închisoare;  

- familii în care există persoane care suferă de boli psihice grave sau cronice;  

- familii în care unul sau ambii părinţi suferă de boli somatice grave sau cronice;  

- familii în care există copii născuţi din căsătorii diferite;  

- familii monoparentale;  

- familii în care se consuma alcool, droguri;  

- familii în care unul sau ambii părinţi au decedat;  

- familii în care se practică prostituţia;  

- familii care resping mamele minore;  

- familii în care unul sau ambii părinţi sunt analfabeţi;  

- familii în care se practică violenţa, fuga de acasă;  

- familii în care unul sau ambii părinţi muncesc în străinătate;  

- familii în care se practică cerşetoria;  

- familii în divorţ;  

- familii în care unul sau mai mulţi copii au abandonat şcoala;  

- familii în care există copii cu frecvente probleme de sănătate sau cu probleme psihice;  

- familii care au copii cu probleme de comportament;  

- familii care neglijează igiena, sănătatea şi educaţia copilului;  

- familii în care există abuz fizic, emoţional şi sexual. 

(4) Activităţile Centrului de Resurse şi Asistenţă Socială din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitarea ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte se vor focaliza pe:  

- consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate (divorţ, pierderea 

locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi etc.) 

care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor 

de mediul lor familial,  

- informarea părinţilor în vederea acoperirii nevoilor copiilor,  

- consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea 

copilului,  

- sprijinirea şi consilierea copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în 

familie, şcoală, grupuri socio-profesionale.  

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social Centrul de Resurse şi Asistenţă Socială din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitarea ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările ulterioare,  Legea nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului.precum şi următoarleor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 289/ 2006 pentru aprobarea Standardelor 

minime obligatorii privind centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și a ghidului 

metodologic de implementare a acestor standarde.  

(3) Serviciul social ”Centrul de Resurse şi Asistenţă Socială din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitarea ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Prahova nr.79/23.09. 2002 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova. 

 



ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social „Centrul de Resurse şi Asistenţă Socială din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitarea ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte ” 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 Resurse 

şi Asistenţă Socială sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 

demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la 

persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de 

exerciţiu; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 

cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate Centrul de Resurse şi Asistenţă Socială din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitarea ,,Sf. Maria'' Vălenii de Munte sunt: 

a) copiii aflați în dificultate separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a 

stabilirii, în condițiile legii, a măsurii de plasament; 

b) copiii aflați în dificultate pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim 

de urgență; 

c) tinerii aflați în dificultate care au implinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile 

legii, de protecție specială; 

d) copiii aflați în situație de risc sau copiii cu dizabilități din comunitățile locale de pe Valea 

Teleajenului (Vălenii de Munte, Teișani, Izvoarele, Măneciu, Cerașu, Drajna, Posești, 

Starchiojd, Predeal-Sărari, Gura Vitioarei, Boldești Scăieni, Lipănești, Măgurele, Gornet , 

Ștefești, Bertea, Aluniș, Slănic, Vărbilău) și familiile acestora;  

e) părinţilor/familiilor extinse/familiilor substitutive care:  



- necesită competenţe/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii 

psihopedagogice în domeniuș  

- trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi creştere a copiilor 

care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitateș  

- constată existenţa/apariţia unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea 

normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale 

copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, şcolară, profesională;  

f) viitorii părinţi care doresc să se formeze înainte de naşterea sau adopţia copiilor;  

g) copiii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau în 

colectivitatea în care trăiesc ;  

h) copiii care solicită sau beneficiază de o formă de protecție în condițiile  reglementărilor 

legale privind statutul și regimul refugiaților din România. 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:Preluarea cazurilor se poate face: 

 prin referire de către alte instituții/ servicii/ specialiști; 

 prin orientare de către managerul de caz din cadrul D.G.A.S.P.C/ responsabilul de caz 

prevenire de la nivelul serviciului public de aistență social/ primăria din comune; 

 prin solicitări directe. 

Furnizarea serviciilor se realizează în baza unui contract, încheiat între client și 

D.G.A.S.P.C.Prahova prin Complexul de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte 

(responsabilul de intervenție), în care se menționează obiectivele, activitățile, responsabilii și 

calendarul activităților, obligațiile părților, clauzele comune, condițiile de modificare sau reziliere 

și semnăturile părților implicate. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: în momentul în care se evidențiază faptul că asistența 

clientului nu mai este necesară. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Resurse şi Asistenţă au 

următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 

luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Resurse şi Asistenţă  au 

următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Resurse şi Asistenţă  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. consiliere și informare; 

3. consiliere psihosocială pentru familie și copil; 

4. consiliere familială; 

5. educație în puericultură; 

6. suport emotional. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. distribuirea de pliante, materiale informative; 

2. colaborarea cu institutiile relevante de la nivelul comunitatii (primăria, unitățile 

sanitare, școli, etc.) în vederea identificării potențialilor beneficiari; 

3. acţiuni cu caracter educativ, de prevenire a comportamentelor abuzive, organizarea 

„Școlii părinților” pentru consilierea si informarea părinților; 

4. aplicarea unui chestionar de feedback privind satisfacția beneficiarilor cu privire la 

serviciile oferite; 

5. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de 

intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

2. inițiază acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul sau 

in comunitate, accesarea și modul de funcționare; 

3. consiliere psihologică; 

4. prevenirea abuzului; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. monitorizarea periodică a situaţiei beneficiarilor; 

4. evaluarea satisfacţiei beneficiarilor în raport cu serviciilor prestate; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. respectarea cerinţelor legate de structura organizatorică, numărul de posturi şi 

categoriile de personal întocmirea fişelor de post, evaluarea anuală a performanţelor 

profesionale ale personalului; 

2. perfecţionarea continuă a personalului; 

3. asigurarea necesarului de echipament, rechizite, materiale informative necesare; 

întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului, propuneri de achiziţii produse şi 

materiale; 

4. numărul şi structura de personal ale serviciului sunt satisfăcătoare pentru îndeplinirea 

misiunii acestuia în condiţii optime. Resursele umane ale serviciului au pregătirea 

corespunzătoare şi abilităţi de a lucra individual cu beneficiarii şi în echipă; 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1) Serviciul social Centrul de Resurse şi Asistenţă Socială funcţionează cu un număr total de  5  

salariaţi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova după cum urmează: 

 a)  Personal de conducere:  

 şef  complex (111225); 

 coordonatorul personalului de specialitate îngrijire și asistență (111220) ; 

 coordonator personal de specialitate contabilitate – administrativ (111220).  



b) Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă;  

 asistent social (263501) ; 

 psiholog ( 263401) ;  

 inspector de specialitate (242203) ;  

 asistent medico-social (325908). 

(2) Unitatea poate atrage şi persoane care doresc s[ lucreze ca voluntari, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat în condițiile legii. 

(3) Raportul angajat/beneficiar: numărul și structura de personal sunt suficiente şi corespunzatoare 

pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de Centru, conform Standardelor. 

(4) Personalul de specialitate reprezintă 100 % din totalul personalului. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere pentu toate serviciile din cadrul complexului este: 

a) şeful de complex (111225); 

b) coordonatorul personalului de specialitate îngrijire și asistență (111220) ; 

c) coordonator personal de specilitate contabilitate-adminstrativ (111220). 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

Șef complex (111225): 

1. asigură, în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

2. ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată referitor la încalcări ale 

drepturilor copilului; 

3. gestionează unitatea în baza dispoziţiilor legale şi a dispoziţiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

4. asigură operaţionalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componentele unităţii; 

6. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

7. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează desfăşurarea activităţii în cadrul 

unităţii; 

8. asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului; 

9. reprezintă formal salariaţii în relaţia cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10. revizuieşte periodic şi propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice şi a numărului de personal; 

11. elaborează, revizuieşte şi propune spre aprobare fişele de post ale personalului din    

  cadrul unităţii; 

12. elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

13. elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor 

alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

14. elaborează proiectul instituţional – document cadru pentru planificarea serviciilor oferite; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

17. elaborează/revizuieşte metodologia de organizare şi funcţionare, regulamentul intern sau, 

după caz, normele interne de funcţionare, proceduri de lucru, etc.; 

18. elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă 

socială în instituţie; 

19. evaluează anual personalul din subordine şi propune calificativele acestora; 



sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu 

respectă legile, regulamentele, dispozitiile în vigoare sau codul deontologic; 

20. avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor 

fără plată; 

21. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat şi 

cuantumul primelor, în raport cu resursele alocate; 

22. vizează corespondenţa unităţii şi urmăreşte circuitul documentelor în instituţie; 

23. aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

24. urmăreşte accesul copiilor aflaţi în unitate la serviciile de sănătate, de educaţie, de 

petrecere a timpului liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii 

acestora; 

25. colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care 

vizează îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

26. desfăşoară activităţi de identificare a surselor extrabugetare de finanţare a unităţii; 

27. elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

28. administrează resursele financiare ale unității, în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea financiară, evidența bugetară și controlul financiar, conform legii; 

29. acordă viza ‘’ BUN DE PLATĂ  pe facturile de bunuri materiale și prestări servicii; 

30. asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

31. elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care 

cuprind numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri 

tratate și  nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în 

curs de implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea 

limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

32. elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le 

transmite secretarului comisiei; 

33. elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34. elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

35. întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

36. întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de 

la nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37. elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele 

SCIM; 

38. analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39. elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40. stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41. elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

42. transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. resectă codul deontologic profesional; 

44. să cunoască și să respecte normele de SSM  si PSI; 

45. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenţei. 

Coordonatorul personalului de specialitate îngrijire și asistență (111220):  

1. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul     

de   specialitate al  serviciilor componente ale compexului;  

2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul 

 implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă șefului de  complex 

care le înaintează către D.G.A.S.P.C. Prahova;  



3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;  

4. colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor 

proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune 

servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;  

5. întocmeşte raportul anual de activitate pe care il aduce la cunostință șefului de complex care 

îl transmite la D.G.A.S.P.C. Prahova;  

6. asigură, împreună cu șeful de complex, buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre 

angajaţii complexului;  

7. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  

8. ia în considerare orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

 drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciilor și le comunică șefului de complex  pentru 

analizare; 

9. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate în cadrul 

 serviciilor şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă  la 

îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens 

10. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

11. reprezintă unitatea, atunci când înlocuiește șeful de complex 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; 

12. asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă  socială de 

la nivelul primăriilor, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale        societăţii civile 

active în comunitate, în folosul beneficiarilor;  

13. asigură, împreună cu șeful de complex, îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât 

personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi 

funcţionare; 

14. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale.  

15. la începutul fiecărui an întocmeste planul anual de activitate al fiecarui serviciu social din 

cadrul complexului ; 

16. întocmește graficele de lucru pentru personalul de specialitate ; 

17. îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea unitații în limita competenței  și în 

condițiile legii.    

Coordonator personal de specialitate contabilite-administrativ (111220): 

1. coordonează și raspunde de  întreaga activitate desfașurată de către  personalul din cadrul 

compartimentului contabilitate - administrativ aflat în subordine; 

2. asigură și răspunde de buna desfașurare și organizare a activităților financiare și 

administrative la nivelul tuturor serviciilor complexului; 

3. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului pe care îl conduce şi propune în scris șefului de complex demararea anchetei  

disciplinare pentru salariaţii din subordinea serviciului administrativ -contabilitate, care nu 

îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 

domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc. ; 

4. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 

contabilitate - administrativ şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să 

conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest 

sens; 

5. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

6. adoptă permanent un comportament în masură să promoveze imaginea și interesele 

unității; 

7. răspunde de asigurarea calității lucrărilor executate și respectă procedurile de lucru; 

8. răspunde de respectarea programului de muncă și a disciplinei muncii în cadrul serviciului 

pe care îl coordonează; 



9. asigură organizarea și gestionarea eficientă a integrității patrimoniului unității în 

conformitate cu dispozițiile legale și normele /reglementările interne; 

10. răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul 

serviciului; 

11. răspunde de buna pregătire a  salariaților din subordine și propune măsuri pentru 

perfecționarea cunoștințelor acestora; 

12. răspunde de îndeplinirea  oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 

82/991,republicată, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte 

reglementări legale în vigoare, pe linie economică și financiar-contabilă; 

13. întocmește propunerile privind statul de funcții și organigrama instituției; 

14. întocmește bugetele de venituri și cheltuieli ale instituției în funcție de legislația în vigoare 

și necesități, face propuneri de modificare a acestora, pe parcursul anului  în funcție de 

necesități; 

15. verificarea înregistrarea în contabilitate a actelor justificative necesare înregistrărilor 

contabile; 

16. întocmește și face virările aferente drepturilor de personal, face verificarea și confruntul în 

trezorerie al acestora; 

17. verifică și aprobă  intrările și ieșirile din magazii în gestiuni; 

18. organizează  inventarierea valorilor materiale și bănești; 

19. face valorificarea inventarierii și confruntul acesteia  cu evidențele contabile; 

20. instruiește și controlează personalul cu atribuții de gestionar, administrator, organizează 

crearea de garanții și garanții suplimentare gestionarilor și subgestionarilor; 

21. urmărește aplicarea și respectarea  baremelor de hrană, gramajelor, consumul de materiale 

lunar; 

22. verifică și aprobă împreună cu conducatorul instituției  propunerile de casare a bunurilor; 

23. controlează persoana desemnată cu arhivarea tuturor documentelor contabile; 

24. propune conducătorului instituției desemnarea comisiilor de recepție, oferte, testarea  pieței 

și inventariere și casare; 

25. urmărește legislația și are obligativitatea  de a fi la zi cu aceasta și se ocupă de abonarea 

instituției la Monitorul Oficial, Colecții de legi și alte publicații necesare instituției, 

organizează  și urmărește evidența acestora; 

26. cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de  

nerespectarea acestora; 

27. răspunde de legalitatea și realitatea evidențelor contabile  în fața controlalelor ce vin în 

unitate, îndeplinind și alte sarcini date de DGASPC  Prahova sau de conducătorul unității; 

28. înlocuitor al persoanei  responsabile cu organizarea și conducerea evidenței angajamentelor 

bugetare și legale; 

29. întocmește fișele de post ale salariaților din subordine; 

30. verifică întocmirea documentelor din sponsorizări și donații; 

31. obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

a fost martor la vreun  abuz săvarșit asupra vreunui copil; 

32. cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

fiecărui serviciu în parte, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului 

contractual al DGASPC Prahova și toate procedurile operaționale de la nivelul 

complexului. 

33. îndeplinește și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau conducătorul unității în limita 

competențelor. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 



(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţăPersonal de specialitate şi auxiliar 
(1) Personalul de specialitate poate fi: 

a)  asistent social (263501); 

b)  psiholog (263401); 

c)  inspector specialitate (242203); 

d) asistent medico-social(325908). 

(2) Principalele atribuții ale Psihologului (263401) 

-realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor repartizați; 

- stabilește programul individual al copiilor,de terapie psihologică și socială cu obiectivele și 

activitățile de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării ; 

- aplică periodic grile  de evaluare a programelor de terapie , urmărind  evoluția  stării copiilor ; 

- întocmește și participă la programele  de integrare  socială  pentru copiii în vederea  

dezinstitutionalizarii ;  

- consiliere psihologică la solicitarea instanței de judecată pentru minori ; 

- asistă la audierea minorilor, la solicitarea poliției/ instanței de judecată/alte organe de cercetare ; 

- transmite informații și cunoștințe cu privire la diagnosticul  copilului, regulile de bază pentru 

ameliorarea acestuia ; 

- urmărește permanent modul în care acestea  sunt aplicate și monitorizează permanent rezultatele 

obținute ; 

- participă la diferite întâlniri de specialitate dacă este solicitat de conducere ; 

- alcătuiește și urmarește realizarea proiectelor personalizate în colaborare cu echipa 

pluridisciplinară. 

- consilierea individuală și de grup acordată beneficiarilor complexului și reprezentanților legali ; 

- întocmirea caracterizarii și evaluării psihologice în vederea completarii dosarelor sociale ale 

beneficiarilor serviciului ; 

- întocmește documentele specifice (fișe individuale, fișe de evaluare, rapoarte, analize) pentru 

activitățile la care participă și care i se solicită de superior ; 

- consiliază copiii în dificultate din zonele arondate Centrului de Resurse și Asistență Socială, 

întocmind caracterizari și fise de evaluare psihologică. Periodic, alături de asistenții sociali, se 

deplasează la domiciliul părintilor naturali și /sau substitutivi în vederea monitorizării măsurilor de 

protecție stabilite ; 

- efectuează demersuri în vederea identificării de familii sau persoane cărora copilul să le poata fi 

dat în plasament pentru evitarea instituționalizării ; 

- pregatește, asigură și mediază contactele directe între copil și parinții săi naturali sau familia 

largită , substitutivă sau potențial adoptivă ; 

- asigură monitorizarea și evaluarea relațiilor copil-părinte pentru cazurile instrumentate ; 

- acordă suport și consiliere copilului, familiei și persoanelor de referință pentru copil ; 

- colaboreaza cu personalul instituțiilor publice sau ONG –urile pentru prevenirea abandonului  și 

a instituționalizării copiilor, sprijinirea (re)integrarii lor în familie și în comunitate pentru 

combaterea fenomenului de abuz, maltratare sau neglijare a copilului , conform protocoalelor de 

colaborare încheiate. 

- organizează acțiuni de sensibilizare și informare a profesioniștilor din rețea având ca obiect 

prevenirea situațiilor de separare a copiilor de familie ; 

- întocmește evidențe ale cazurilor instrumentate pentru monitorizarea și raportarea rapidă ; 

- verifică alături de echipa multidisciplinară  împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor 

de protecție specială dispuse de C.P.C . sau Instanța Judecatorească ; 

- urmărește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecție specială, dezvoltarea și 

îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii. 

- se deplasează în teren împreună cu echipa multidisciplinară în toate situațiile care impune 

prezența psihologului ; 



- va îndruma beneficiarii către servicii specializate pe durata aplicării măsurilor destinate copilului 

care săvarșește fapte penale și nu raspunde penal ; 

- preia și solutionează împreună cu echipa multidisciplinară,sesizări cu privire la copiii ce prezintă 

risc de abandon sau copiii abandonați  în unități  sanitare ; 

- ține locul psihologului din centrul de plasament ; 

-  participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern managerial; 

- aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial; 

- semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial; 

- identifică riscurile aferente activităților stabilite prin fișele de post;  

- înştiinţeaza imediat şeful complexului dacă are suspiciunea sau identifică o situaţie de abuz, 

neglijare sau exploatare a copilului din centru de către alţi membrii ai personalului ; participă 

împreună cu asistentul social, psihologul, cu avizul DGASPC la evaluarea iniţială a situaţiei de 

abuz, neglijare sau exploatare a copilului care a fost semnalată la DGASPC ; 

-  are obligaţia de a semnala şefului de complex orice situaţie de violenţă asupra copilului; 

- cunoaşte şi respectă misiunea centrului, Regulamentul de organizare și funcționare al CRAS,  

Regulamentul intern al complexului, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al 

personalului contractual al DGASPC Prahova, procedurile de lucru specifice; 

-  cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii, PSI şi răspunde administrativ, disciplinar sau 

contravenţional de nerespectarea acestora şi a sarcinilor de serviciu; 

-  îndeplineşte şi alte sarcini specifice locului de muncă la solicitarea conducerii unităţii, în limita 

competenţei; 

(3) Principalele atribuții ale Asistentului social (263501) /Inspector de specialitate (263101) 

/Asistent medico-social (325908) 

a. instrumentează cazurile copiilor in dificultate din zonele arondate Centrului de Resurse si 

Asistență Socială, intocmind anchete sociale. 

b. instrumentează cazurile copiilor aflațti in dificultate repartizate ; 

c. reevaluează periodic-prin deplasări la domiciliul parinților naturali sau al familiei 

substitutive, aplicarea măsurilor de protecție stabilite. 

d. efectuează demersuri in vederea identificării de familii sau persoane cărora copilul să le 

poată fi dat in plasament pentru evitarea instituționalizării. 

e. pregătește, asigură si mediază contactele directe intre copil si părinții săi naturali sau 

familia largită, substitutivă sau potențial adoptivă.  

f. asigură monitorizarea si evaluarea relațiilor copil-părinte pentru cazurile instrumentate. 

g. acordă suport si consiliere copilului, familiei si persoanelor de referință pentru copil. 

h. depistează, monitorizează si evaluează familiile in dificultate. 

i. In limita resurselor disponibile, acordă solicitanților suport material și/sau financiar. 

j. acordă informații, consiliere socială si juridică pentru indrumarea clienților. 

k. Informarea din partea profesioniștilor cu date si materiale informative  pe teme de interes 

general in protecția copilului și în aspecte particulare ale ocrotirii lor. 

l. colaborează cu asistenții sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență  Socială și 

Protecția Copilului și asistenții sociali ai centrelor  din județ pentru asigurarea coerenței și 

continuității  intervențiilor  care privesc copilul, cu scopul unei finalități comune in pregătirea 

copilului pentru reintegrarea familială. 

m. colaborează cu personalul instituțiilor publice sau ONG–urile pentru prevenirea 

abandonului  si a instituționalizării copiilor, sprijinirea (re)integrării lor în familie și în comunitate 

pentru combaterea fenomenului de abuz, maltratare sau neglijare a copilului, conform 

protocoalelor de colaborare încheiate. 

n. colaborează cu medicii de familie, pentru monitorizarea copiilor si a femeilor gravide aflati 

in situații de risc. 

o. colaborează cu personalul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă in scopul 

sprijinirii  tinerilor în dificultate in găsirea unui loc de muncă. 

p. colaborează cu alte instituții si organizații similare in domeniul protecției drepturilor 

copilului ; 



q. respectă drepturile la imagine și confidențialitate ale clienților ; 

r. respectă termenele și procedurile de lucru prevăzute de legislația în vigoare în ceea ce 

privește evaluarea inițială, reevaluarea si monitorizarea cazurilor aflate in evidență ; 

s. organizează acțiuni de sensibilizare și informare a profesioniștilor din rețea având ca obiect 

prevenirea situațiilor de separare a copiilor de familie ; 

t. întocmește evidențe ale cazurilor instrumentate pentru monitorizarea si raportarea rapidă ; 

u. preia si soluționează sesizări cu privire la copiii ce prezintă risc de abandon sau copiii 

abandonați  in unități  sanitare ; 

v. elaborează  PIP/celelalte planuri prevăzute in legislație si organizează intâlnirile cu echipa 

multidisciplinară precum și cele individuale, cu profesioniștii implicați  în rezolvarea cazului; 

w. asigură colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal și a copilului, și îi 

sprijină pe  aceștia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. 

organizarea de intâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoțional, 

consiliere); 

x. asigură comunicarea între părțile implicate în rezolvarea cazului; 

y. asigură respectarea etapelor managementului de caz; 

z. întocmește și reactualizează dosarul copilului; 

aa. obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului :sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morala a vreunui copil este în pericol  sau a fost 

martor la vreun abuz savârșit  asupra vreunui copil; 

bb. cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Funcționare al 

CRAS, Regulamentul de Organizare si Funcționare, Codul deontologic profesional, Codul de 

conduită al personalului contractual al D.G.A.S.P.C. Prahova;   

cc. îndeplinește și alte sarcini (in limita competenței) trasate de conducerea complexului. 

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

Personalul administrativ al complexului asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. În cadrul serviciului nu există personal administrativ 

prevăzut.  

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Judeţean Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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     CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                                                          Anexa nr. 3.17.1 

                                  la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                              din ………………                                                                      

 
 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE  

”APARTAMENTE” DIN CADRUL  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ”SF. FILOFTEIA” CÂMPINA 

 

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

„Apartamente”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 

persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART 2 

Identificarea serviciului social 

Serviciul social „Apartamente” cod serviciu social 8790 CR – C - I, este înfiinţat şi administrat de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, cu sediul în mun. Câmpina, Str. 

Mărășești, nr. 38, jud.Prahova fiind componentă funcțională a Complexului de Servicii Comunitare 

”Sfânta Filofteia” Câmpina. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

(1) Scopul serviciului social „Apartamente” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 

Filofteia” Câmpina, este oferirea de servicii sociale, pentru a răspunde nevoilor individuale ale tinerilor 

ce urmează cursurile învățământului superior, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și 

combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 

(2) Misiunea serviciului social este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, 

adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, 

consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul 

dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-

profesionale, asigurând tranziția către viața independentă a beneficiarilor și acordând sprijin acestora 

pentru o integrare socio-profesională reală. 

(3) Beneficiarii serviciului social sunt tineri aflați în dificultate care au împlinit vârsta de 18 ani, care 

urmează o formă de învățământ de zi superior și care beneficiază, în condițiile legii, de o măsură de 

protecție specială. 

 

ART 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 



 
 

2 
 

(1) Serviciul social „Apartamente” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 

Câmpina, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările si completarile 

ulterioare, Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare,  precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat 

temporar sau definitiv de părinţii săi, Anexa 1. 

(3) Serviciul social  social „Apartamente” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 

Filofteia” Câmpina este înfiinţat prin Hotărârea nr. 138/29 octombrie 2019 a Consiliului Județean 

Prahova şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova. 
 

ART 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social social „Apartamente” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 

Filofteia” Câmpina se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 

celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social sunt 

următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

f) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, 

cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături 

de ataşament; 

g) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

h) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, 

în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

k) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

l) 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; 

m) colaborarea serviciului social cu serviciile publice de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale din  „Apartamente” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina sunt: 



 
 

3 
 

- tineri aflați în dificultate care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează o formă de 

învățământ de zi superior și care beneficiază, în condițiile legii, de o măsură de protecție specială. 

(2) Admiterea beneficiarilor în cadrul serviciului social „Apartamente” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina se face respectând Procedura operaţională privind 

Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu modificările și revizuirile ulterioare, elaborată de Direcția 

Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii, anexată 

prezentului regulament. 

Condiţiile de acces/admitere în serviciul social sunt următoarele:în baza: 

 măsurilor de plasament dispuse în condițiile legii de către comisia pentru protecția copilului; 

 adeverințelor de studii – care atestă faptul că urmează o formă de învățâmânt superior. 

(3) Încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul „Apartamente” din Complexul de Servicii 

Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina se face respectând Procedura Operațională privind Încetarea 

îngrijrii copiilor în centrul rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

Condiţii de încetare a serviciilor: 

-la cerere, în baza documentelor emise Comisia pentru protecția copilului care admit 

modificarea sau încetarea măsurii de protecție speciale; 

- la împlinirea vârstei de 26 ani, conform prevederilor legale. 

(4) Beneficiarii de servicii sociale furnizate în „Apartamentele” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina au următoarele drepturi: 

 de a fi informaţi, ei şi părinţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de 

beneficiari ai serviciului rezidenţial şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc; 

 de a-şi desfăşura viaţa într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim; 

 de a-şi exprima liber opiniile/dorinţele/aspiraţiile privind toate aspectele vieţii şi dezvoltării 

personale; 

 de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform 

potenţialului şi dorinţelor personale; 

 de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate; 

 de a consimţi asupra serviciilor asigurate de serviciul social sau la care li se facilitează accesul; 

 de a beneficia de serviciile menţionate în ROF-ul serviciului social şi misiunea acestuia; 

 de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 

 de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

 de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

 de a nu fi exploataţi economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor şi bunurilor proprii); 

 de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic şi alt 

personal calificat, precum şi a celor convenite prin ROF-ul serviciului social 

 de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

 de a beneficia de intimitate; 

 de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, 

conform legii; 

 de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

 de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare; 

 de a practica cultul religios dorit; 

 de a nu desfăşura activităţi aducătoare de venituri pentru serviciul rezidenţial, împotriva voinţei 

lor 

 de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

 de a avea acces la toate informaţiile care îi privesc, deţinute de serviciul rezidenţial; 

 de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre 

procedurile aplicate în serviciul social rezidenţial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu 

acestea; 
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 de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Apartamentele” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, școlară, 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; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 
Principalele funcţiile ale serviciului social „Apartamentele” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. asistență socială 

3. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare 

protecției speciale a tinerilor care beneficiază de acest serviciu social, în funcție de nevoile și de 

caracteristicile fiecăruia; 

4. integrarea în colectivul serviciului social, găzduire în funcţie de situaţia particulară a fiecărui 

beneficiar, oferirea unui spaţiu securizant, a unui climat pozitiv pentru tineri, suport în vederea 

acceptării statutului propriu şi al celorlalţi din jur, îmbunătăţirea relaţiilor interumane, dezvoltarea unor 

forme adaptative de relaţionare interumană cu alți beneficiari, adulţii, persoanele de sex opus, 

socializarea tânărului în vederea unei cât mai bune integrări sociale, dezvoltarea autonomiei şi a 

capacităţii de adaptare la societatea actuală; 

 5. îngrijire personală corespunzătoare nevoilor tinerilor, oferirea posibilităţii de asimilare a 

valorilor, normelor sociale şi dobândirea instrumentelor de comunicare socială, însuşirea unor 

deprinderi de viaţă independentă; 

6. asigurarea frecventării cursurilor universitare; 

7. asigurarea asistenţei medicale generale şi de specialitate; 

8. asigură paza și securitatea beneficiarilor; 

9. asigură beneficiarilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor; 

10. asigură accesul beneficiarilor la educație, informare, cultură; 

11. asigură educația informală și nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării 

cunoștintelor și a deprinderilor necesare integrării sociale; 

12. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea; 

13. asigură climatul favorabil dezvoltării personalității beneficiarilor; 

14. asigură intervenție de specialitate; 

15. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecție; 

16. urmărește modalitățile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecție specială, 

integrarea și evoluția tinerilor în cadrul serviciului și formulează propuneri vizând completarea sau 

modificarea planului individualizat de protecție sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate; 

17. asigură posibilități de petrecere a timpului liber 

18. consiliere psihologică a tinerilor şi a membrilor familiei, satisfacerea nevoilor emoţionale 

ale beneficiarilor; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. distribuire de pliante, broşuri, materiale promoţionale; 
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2.iniţierea unor contracte de colaborare cu diferiţi parteneri sociali: instituţii de învăţământ, 

secţii de poliţie, ONG-uri; 

3. acţiuni cu caracter educativ, de prevenire a comportamentelor abuzive; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care 

pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. asistență socială 

2. consiliere psihologică; 

3. întâlniri de informare pe diverse teme (prevenire a abuzului sexual, prevenirea violenţei, a 

traficului de persoane, prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri); 

4. educaţie rutieră; 

5. prevenirea bullying-ului; 

6. oferirea de servicii de specialitate în vederea dezvoltării identității personale în funcție de 

sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau lingvistică ori de orientare 

sexuală; 

7. instruirea personalului în vederea respectării drepturilor beneficiarilor prevăzute de 

legislația națională și internațională în domeniul drepturilor  și libertăților civile; 

8. asigurarea, pentru întreg personalul, a unor cursuri de formare privind problematica 

protejării copiilor împotriva abuzului, neglijării și exploatării; 

9. colaborarea cu instituții și organizații publice și private în vederea stimulării participării 

copiilor la viața socială a comunității; 

10. asigurarea participării beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor în furnizarea 

serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

11. păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

12. continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat 

situaţia de dificultate; 

13. garantarea demnității, intimității şi respectarea vieţii intime a beneficiarilor; 

14. respectarea drepturilor speciale în situaţia în care beneficiarii sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi; 

15. planifică și organizează sesiuni de instruire și formare profesională a personalului privind 

respectarea drepturilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarului, întocmită la nivelul 

serviciului social, precum și privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de 

abuz și neglijență asupra beneficiarilor; 

16. întocmește și aplică Codul de etică al profesioniștilor care își desfășoară activitatea în 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, conform 

legislației în vigoare; 

2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor: fişe de 

consiliere, plan de consiliere, raport de consiliere, raport de monitorizare, raport cu privire la ancheta 

psiho-socială, plan individualizat de protecţie, plan de intervenţie specializată; 

3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

4. monitorizarea periodică a situaţiei beneficiarilor; 

5. evaluarea satisfacţiei beneficiarilor în raport cu serviciilor prestate; 

6. participarea personalului la cursuri și programe de formare continuă; 

7. atragerea de parteneriate și atragerea de fonduri suplimentare, cu respectarea legislației cu 

privire la sponsorizări și donații, pentru diversificarea serviciilor și îmbunătățirea bazei materiale 
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1.respectarea cerinţelor legate de structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de 

personal întocmirea fişelor de post, evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului; 

2. perfecţionarea continuă a personalului; 

3. asigurarea necesarului de echipament, rechizite, materiale informative necesare; întocmirea 

necesarului de buget propriu al serviciului, propuneri de achiziţii produse şi materiale; 

4. asigurarea spaţiului personal destinat fiecărui beneficiar, asigurarea intimităţii şi protecţia 

datelor cu caracter personal; 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1)Serviciul social „Apartamentele” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 

Câmpina nu are o structură proprie de personal și funcţionează cu personal desemnat din cadrul 

complexului de servicii, cu atribuții consemnate în fișele de post: 

a) personal de conducere: Șef Complex la nivelul tuturor componentelor, Coordonator personal 

de specialitate, Șef serviciu contabilitate-administrativ ce coordonează compartimentul contabilitate-

administrativ și asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității financiare și 

administrative la nivelul tuturor serviciilor ale complexului(Centrul de Resurse și Asistență Socială, 

Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, Centrul rezidențial de tip familial Brebu, Apartamente 

sociale pentru tineri ce urmează cursurile învățământului superior) 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:  asistent 

social-CRAS,  psiholog-CRAS/CZD,  instructor de educație-CZD, asistent medical-CZD  

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire – din structura 

compartimentului contabilitate - administrativ: inspector de specialitate,  administrator, magaziner, 

muncitor calificat tâmplărie,  îngrijitori 

d) voluntar cu contract de voluntariat 

(2)Raportul angajat/beneficiar-Numărul și structura de personal sunt suficiente și corespunzătoare 

pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de CP conform prevederilor SMC și planului anual de 

acțiune. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 
(1) Personalul de conducere: 

a) Șef Complex (111225) 

b) Coordonator personal de specialitate (111220) 

c) Șef serviciu contabilitate-administrativ (111225) 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:  

ȘEF COMPLEX 

1. asigura, in cadrul unitatii, promovarea actelor normative in vigoare cu privire la drepturile copilului;  

2.ia in considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

6.răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens; 

7.organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare si functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează desfășurarea 

activității în cadrul unității ;  
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8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea 

și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii organizatorice 

și a numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire și 

perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, 

în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, dupa caz, 

normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătătirea activității de asistenta sociala in 

instititie, 

19. evalueaza anual personalul din subordine si propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respectă 

legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără 

plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat si cuantumul 

primelor, in raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea finaciară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și 

eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de 

conducerea entității publice; 

32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 

35.intocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 
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36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea DGASPC 

Prahova, in limita competentei. 
 

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 

- asigură, în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire cu privire la drepturile 

copilului, ia în considerare orice sesizare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la 

încălcări  ale  drepturilor copilului ; 

- asigură și răspunde de activitatea de specialitate a serviciilor sociale ale complexului ; 

-alături de șeful de complex gestionează unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor 

conducerii DGASPC Prahova. 

-asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul DGASPC Prahova; 

-alături de șeful de complex asigură coordonarea, îndrumarea si controlul personalului din subordine, 

conform organigramei; 

-răspunde de calitatea activitățîlor desfasurate de personalul de specialitate din cadrul unității si 

dispune, in limita competenței, măsuri de organizare  care sa conducă la îmbunătățirea acestor 

activități sau după caz, formulează propuneri în acest sens; 

-organizează activitatea personalului de specialitate și asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioară și a procedurilor care reglementează desfășurarea activității în 

cadrul unității ; 

-asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, in concordanta cu misiunea 

și obiectivele instituției, în vedereaasigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a copilului ; 

-revizuiește  periodic  și propune în scris șefului de complex aprobarea stucturii organizatorice și a 

numărului de personal ; 

-elaborează, revizuiește și propune spre aprobare șefului de complex fișele de post ale personalului de 

specialitate din cadrul unității (cu exceptia personalului contabilitate-administrativ) ; 

-elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului de specialitate la 

programele de instruire și perfectionare ; 

-face propunuri privind planul anual de acțiune pentru toate serviciile sociale ale complexului și îl 

prezintă spre analiză  șefului de complex și aduce la indeplinire planul de activitate al unității, în limita 

resurselor alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

-elaborează rapoartele generale privind activitatea compartimentelor din subordine unității, stadiul 

implementarii obiectivelor și întocmeșe informări pe care le prezintă la DGASPC Prahova. 

- centralizează și întocmește raportul lunar/ raportul anual de activitate al compartimentelor 

complexului  ; 

-elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială și 

protecția copilului in instituție ; 

-sesizează șeful de complex cu privire la situațiile în care salariații nu respectă legile, regulamentele, 

procedurile de lucru, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

-vizează corespondența unității pe linia compartimentelor de specialitate și urmărește circuitul 

documentelor în instituție ; 
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-urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere  a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora ; 

-colaborează cu alte instituții publice  sau organizații  nonguvernamentale la acțiuni care vizează  

îmbunătățirea  serviciilor de asistență  socială oferite beneficiarilor ; 

-desfașoară activități de identificare a surselor extrabugetare  de finantare a unității ; 

-elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în comunitate , 

în funcție de resursele financiare alocate ; 

-asigură îndrumare metodologică personalului aflat în subordine ; 

-răspunde de îndeplinirea standardelor minime de calitate în cadrul serviciilor care le coordonează 

(Centrul de Resurse si Asistență Socială, Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, Centrul Rezidențial 

de tip familial Brebu, „Apartamente”) în conformitate cu prevederile legale ; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

informează șeful de complex cu privire la salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător 

atribuțiile, cu respectarea prevederîlor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii 

etc.; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

- colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civîle în 

vederea schimbuluide bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurăre a 

calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoîlor 

persoanelor beneficiare; 

- asigură buna desfăşurare a raporturîlor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

- reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţîle şi 

instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

- 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 civîle active 

în comunitate, în folosul beneficiarîlor; 

-asigură îndeplinirea măsurîlor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarîlor a 

prevederîlor din regulamentul propriu de organizare şi funcționare; 

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

-respecta codul deontologic profesional, Regulamentele de Organizare si Funcționare ale 

complexului,Regulamentul de ordine interioară,Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova ; 

-adoptă permanent un comportament in măsura sa promoveze imaginea si interesele unității ; 

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de  nerespectarea acestora ; 

-obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor la vreun  

abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

-responsabil cu riscurile în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfânta Filofteia Câmpina:  

a) consiliază personalul din cadrul complexului și asistă conducătorul complexului în procesul de 

gestionare al riscurilor.  

b) Analizează Formularele de alertă la risc 

c) Elaborează Registrul riscurilor la nivelul compartimentului 

d) Asistă persoana care identifică riscul la elaborarea Fișei de urmărire a riscului 

e) Urmărește implementarea măsurilor de control din Planul de măsuri 

f) Elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment 

-înlocuiește șeful de complex în lipsa și pe perioada concediilor ;  

-îndeplinește orice alte atribuții  stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de șeful de complex sau 

conducerea DGASPC Prahova, în limita competenței. 
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ȘEF SERVICIU CONTABILITATE- ADMINISTRATIV 

- Coordonează și răspunde de întreaga activitate desfășurată de către personalul din cadrul 

compartimentului contabilitate- administrativ aflat în subordine. 

- Asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității financiare și administrative 

la nivelul tuturor serviciilor complexului (Centrul de Resurse și Asistență Socială, Centrul de Zi pentru 

copiii cu dizabîlități și Centrul rezidențial de tip famîlial Brebu, Apartamente). 

- Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţîlor desfăşurate de personalul serviciului 

pe care îl conduce şi propune în scris șefului de complex demararea anchetei  disciplinare pentru 

salariaţii din subordinea serviciului administrativ-contabilitate, care nu îşi îndeplinesc în mod 

corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederîlor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 

codului muncii etc. 

- Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului contabilitate-

administrativ şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 

acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;sigură buna desfăşurare a 

raporturîlor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

- Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele unității. 

- Răspunde de asigurarea calităţii la lucrărîle executate în cadrul biroului și respectă procedurîle 

de lucru; 

- Răspunde de respectarea programului de muncă și a disciplinei muncii în cadrul serviciului 

care îl coordonează 

- Asigură organizarea si gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al unității 

în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare și normele sau reglementările interne; 

- Organizează și pregătește documentele supuse controlul financiar preventiv, stabilind 

operatiunîle si documentele ce se supun controlului financiar preventiv 

- Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, cel puțin odata pe an, pe precum 

si in orice situatii prevazute de lege sau de câte ori șeful de complex o cere 

- Răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul 

serviciului. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele și funcția celui care îl 

întocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în acestea 

- Răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității prin 

executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora. 

- Răspunde de buna pregatire profesionala a salariaților din subordine și propune masuri pentru 

perfecționarea cunoștințelor acestora;  

- Răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, 

republicată, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în 

vigoare, pe linie economică si financiar-contabilă; 

- Întocmește ștatul de funcții și organigrama instituției. 

- Întocmește bugetele de venituri și cheltuieli ale instituției în funcție de legislația în vigoare și 

necesități, face propuneri de modificare a acestora, pe parcursul anului în funcție de necesități. 

- Întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe surse de venituri. 

- Întocmește și răspunde de evidența contabilă sintetică și analitică 

- Verificărea înregistrarea în contabilitate a actelor justificative necesare înregistrărilor contabile 

- Verifică formele pentru efectuarea încasărilor și plăților in numerar sau virament, de urmarire a 

debitelor și achitare a creditelor, furnizorilor și evidența acestora 

- Întocmeste lunar registrele jurnal de casă, intrări și ieșiri, balanțele sintetice și analitice ale 

acestora, cât și fișele sintetice și analitice ale acestora, exceptând analiticele conturilor de mai sus 

- Verifică și întocmeste spre plată drepturile de personal 

- Întocmeste documentele aferente drepturilor de personal 

- Întocmeste lunar sau la cerere raportarîle către DGASPC, FINANTE,ANPC etc. 

- Organizează evidența contractelor incheiate de instituție, verifică realitatea si legalitatea si 

urmărește executarea acestora 
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- Organizează gestionarea patrimonială a instituției și verifică prin sondaj gestiunile 

- Ține evidența sintetică si analitica a gestiunii la alimente și materiale în depozit 

- Ține evidența sintetică a gestiunii de valori 

- Ține evidența sintetică a gestiunilor mijloace fixe și obiecte de inventar și echipament de 

consum 

- Verifică și aprobă intrările și ieșirile din magazii în gestiuni 

- Organizează inventarierea valorilor materiale și bănești 

- Face valorificarea inventarierii și confruntul acesteia  cu evidențele contabile 

- Instruieste și controlează personalul cu atribuții de gestionar, administrator, organizează crearea 

de garanții și garanții suplimentare gestionarilor și subgestionarilor 

- Urmărește aplicarea și respectarea baremelor de hrană, gramajelor, consumul de materiale 

lunar, verifică și semnează listele de alimente, bonurile de consum 

- Verifică și aprobă împreună cu conducătorul instituției  propunerile de casare a bunurilor 

- Controlează persoana desemnata cu arhivarea tuturor documentelor contabile 

- Propune conducătorului instituției desemnarea comisiîlor de receptie, licitatie,oferte , testarea  

pieteii, inventariere si casare 

- Semnează « bun de plată » pentru facturile unității și «certificat în privința realității, 

regularității și legalității și proiectul de operațiuni care se vor înainta către DGASPC Prahova  

- Urmărește legislația și are obligativitatea de a fi la zi cu aceasta și se ocupă de abonarea 

instituției la Monitorul Oficial, Colecții de legi și alte publicații necesare instituției, organizează  și 

urmărește evidența acestora 

- Cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de nerespectarea 

acestora 

- Răspunde de legalitatea și realitatea evidențelor contabile în fața controlalelor ce vin în unitate, 

îndeplinind și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau de conducătorul unității 

- Înlocuitor al persoanei responsabile cu organizarea și conducerea evidenței angajamentelor 

bugatare și legale 

- Întocmește fișele de post și fișele de evaluare anuală ale salariaților din subordine 

- Verifică întocmirea documentelor din sponsorizări și donații 

- Îndeplinește atribuții în vederea asigurării activității SSM și PSI pentru personalul din 

subordine 

- Obligativitatea semnalarii situatiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor la vreun  

abuz săvârșit asupra vreunui copil 

- Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a fiecărui 

serviciu in parte, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova si toate procedurîle operationale de la nivelul complexului. 

- Îndeplinește și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau conducătorul unității în limita 

competențelor. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 

ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 

domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 

domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 

legii. 

 

ART 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate (desemnat din cadrul complexului): 
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a) asistent medical (325901); 

b) asistent social (263501) - CRAS; 

d)  instructor de educație(235204); 

e)  psiholog (263402) - CRAS; 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

 

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE 

1.Monitorizează și susține tinerii în activitățile școlare, extrașcolare și de timp liber în raport cu 

nevoile și opțiunile fiecărui beneficiari, contribuind laformarea profilului socio-moral al acestora și 

constituindu–se permanent la dispoziția beneficiarilor ca o persoană de referință, care încearcă să 

găsească răspuns întrebărilor acestora despre lume, viață, familie, societate. 

2.Colaborează cu echipa multidisciplinară la elaborarea, completarea, îmbunătățirea și implementarea 

PIS, în vederea realizării obiectivelor și scopurilor cuprinse în PIP 

3. Îi susține pe tineri în activitățile de zi cu zi în cadrul serviciului social pentru consolidarea 

deprinderilor de ordine, de igienă personală, grijă și respect față de bunurile pe care la au în folosință. 

4.Contribuie la orientarea școlară și profesională a tinerilor în vederea facilitării integrării socio-

profesionale și pregătirea acestora pentru ieșirea din cadrul serviciului social. 

5. Respectă regulamentele interioare și confidențialitatea tuturor datelor cu privire la tinerii din cadrul 

serviciului social. 

6. Urmărește starea psihofizică a copiilor și sesizează conducerea complexului, cabinetul medical, 

asistentul social, psihologul în legătură cu orice modificare 

7. Studiază în mod sistematic comportarea copiilor, acordându-le ajutorul necesar, moral și intelectual. 

8.Contribuie la educația igienico-sanitarășiconsolidarea deprinderilor deautonomie și autogospodărire. 

9.Are grijă ca produsele destinate igienei personale a tinerilor să fie asigurate ritmic, se asigură de 

dotarea copiilor cu echipament și la înzestrarea lor cu rechizite și alte articole necesare. 

10. Inițiază și menține o stransă legătură cu unitatățile de învățământ, în scopul unei cât mai bune 

cunoașteri a tinerilor, a nevoilor lor educaționale, a problemelor cu care aceștia se confruntă. 

11. Respectă regulamentele interioare și confidențialitatea tuturor datelor cu privire la beneficiari. 

12. Obligativitatea sesizărilor situațiilor de violență asupra tinerilor: sesizează imediat conducerea dacă 

integritatea fizică și morală a vreunui tânăr este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit 

asupra vreunui beneficiar. 

13. Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

complexului, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova. 

14. Îndeplinește în limita competenței, orice sarcină trasată de conducerea unității. 

 

ASISTENT SOCIAL  

1. Asigură și respectă promovarea drepturilor beneficiarilor în instituție și sesizează conducerea unității 

în situațiile în care drepturile acestora sunt încălcate întocmind,la nevoie, referatele necesare adoptării 

unor măsuri de soluționare a problemelor apărute și instrumentează cazurile repartizate de șeful de 

complex și coordonatorul personal de specialitate. 

2. La intrarea tânărului în cadrul serviciului social verifică documentele și întocmește documentația 

necesară, conform legislației în vigoare și procedurilor de lucru. 

3. Urmărește evoluția tinerilor în cadrul serviciului. Alături de instructorul de educație, psiholog, 

asistent medical participă la orientarea școlară și profesională. 

4. Întocmește documentația necesarăîn vederea posibilității reintegrării familiale/integrării socio-

profesionale. 

5. Sesizează și propune schimbarea strategiei de acțiune a obiectivelor atunci când instituția o cere. 

6. Asigură reevaluările măsurilor de protecție în conformitate cu legislația în vigoare. 

7. Întocmește rapoarte de anchetă socială după deplasarea pe teren, prezintă și susține cazurile în fața 

Comisiei pentru Protecția Copilului. 
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8. Întocmește actele necesare pentru efectuarea cărților de identitate și a vizelor de flotant ale 

beneficiarilor. 

9. Colaborează cu echipa pluridisciplinară în vederea întocmirii și reevaluării planurilor de intervenție 

specifică, urmărind modul de îndeplinire a obiectivelor propuse. 

10. Colaborează cu Serviciul Management de Caz,Serviciul Juridic, Serviciul Monitorizare, Biroul 

Managementul Calităţii Serviciilor, Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață indepedentă 

din D.G.A.S.P.C. Prahova pentru realizarea unei strategii comune de acțiune, în scopul asigurării 

coerenței și continuității intervențiilor care privesc tânărul, a unei finalități comune- pregătirea tinerilor 

în vederea integrării/reintegrării în cadrul familiei naturale sau extinse și/sau integrării socio-

profesionale. 

11. Manager de caz în domeniul protecției copilului: 

a) coordonează eforturile, demersurile și activitățile de asistență socială și protecție specială 

desfășurate în interesul superior al beneficiarilor. 

b)elaboreaza PIP/celelalte planuri prevazute în legislație și alcătuiește echipa multidisciplinară și după 

caz, interinstituțională și organizează întâlnirile cu echipa precum și cele individuale cu profesioniștii 

implicați în rezolvarea cazului ; 

c) asigură colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal și a tânărului și îi sprijină 

pe aceștia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex.organizarea 

de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora,acompaniere, sprijin emoțional, consiliere); 

d) asigură comunicarea între părțile implicate în rezolvarea cazului; 

e) asigură respectarea etapelor managementului de caz; 

f) întocmește și reactualizează dosarul beneficiarului; 

g) coordonează metodologic membrii echipei; 

h) comunică, cu avizul superiorului ierarhic, către D.G.A.S.P.C. - Prahovacazurile pentru care a fost 

luată decizia de închidere; 

12. Alături de psiholog, medic, instructor de educație stabilește cele mai adecvate măsuri educative 

pentru dezvoltarea morală a tinerilor pentru corectarea tulburarilor de comportament pentru restabilirea 

echilibrului psihic. 

13. Prezintă la solicitarea D.G.A.S.P.C. sau a altor instituții abilitate o sinteză privind aspectele 

semnificative ale evoluției tinerilor. 

14. Centralizează și transmite lunar către Serviciul Strategii, Programe,Monitorizare, Analiza statistică 

și îndrumare metodologică a activităților SPAS, situații privind intrările-ieșirile din cadrul serviciului 

și rapoarte de activitate lunare/anuale precum și alte solicitări conform termenelor prevăzute. 

15. Se comportă decent în relația cu tinerii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic. 

16. Participă împreună cu echipa de lucru la întocmirea şi reevaluarea P.I.P si P.I.S. 

17. La ieșirea tinerilor din cadrl serviciului socialle predăacestora pe bază de proces verbal toate actele 

și documentele personale. 

18. Participă la cursuri de formare profesională. 

19. Ține evidența la zi a dosarelor tinerilor, conform legislației în vigoare. 

20. Întocmește Planul Individualizat de protecție altinerilor, Planul de intervenție Specifică, conform 

cerințelor legislative în domeniu. 

21.Contribuție activă în vederea realizării unui climat cât mai armonios în cadrul serviciullui social. 

22.Consiliere socială și juridică acordată beneficiarilor. 

23. Păstrează confidențialitatea informațiilor pe care le deține, referitoare la beneficiari, personal, 

instituție. 

24. Întocmește trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte 

privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a tinerilor. 

25.Vizează cererile de învoire în familie ale beneficiarilor, răspunde de întocmirea corectă, 

îndosarierea şi păstrarea acestor înscrisuri. 
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26.Răspunde de corectitudinea documentelor pe care le întocmeşte, semnează sau vizează în cadrul 

unităţii, în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile de lucru. Promovează drepturile și 

interesele benefciarilor 

27. Asigură îndeplinirea standardelor minime de calitate în cadrul serviciului prevăzute de legislația în 

vigoare, conform competențelor postului. 

28. Respectă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare al servciciului social, 

Codul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova, procedurile operaționale. 

29.Obligativitatea semnalării situațiilor de violența asupra beneficiarilor; sesizează imediat conducerea 

complexului dacă integritatea fizică și morală a vreunui tânăr este în pericol sau dacă a fost martor la 

vreun abuz săvârșit asupra beneficiarilor 

30. Instruiește tinerii cu privire la regulamentul de ordine interioara afișat în unitate 

31. Îndeplinește, în limita competenței, orice sarcină repartizată de către șeful de complex și 

coordonatorul personalului de specialitate. 

 

PSIHOLOG  

1. Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor repartizați. 

2. Stabilește programul individual de terapie psihologică și socialăpentru beneficiari, cu 

obiectivele și activitățile de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării. 

3. Aplică periodic grile de evaluare a programelor de terapie, urmărind evoluția stării 

beneficiciarilor. 

4. Întocmește și participă la programele de integrare socială pentru tinerii propuși pentru 

dezinstituționalizare  

5. Participă la diferite întâlniri de specialitate dacă este solicitat de conducere 

6. Alcătuiește și urmărește realizarea proiectelor personalizate în colaborare cu echipa 

pluridisciplinară. 

7. Consilierea individuală și de grup acordatăbeneficiarilor complexului și reprezentanților legali. 

8. Întocmirea caracterizării și evaluării în vederea completării dosarelor sociale ale beneficiarilor 

serviciului. 

9. Întocmește documentele specifice (fișe individuale, fișe de evaluare, rapoarte, analize) pentru 

activitățile la care participă și care i se solicită de superior. 

10. Realizează un plan individual de recuperare psihologică pentru fiecare beneficiar și 

înregistrează evoluția. Prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari/intervenții/rezultate, 

ori de câte ori sunt solicitate de superiorul ierarhic. 

11. Răspunde de calitatea examinărilor psihologice. 

12. Păstrează confidențialitatea datelor referitoare la beneficiari în fața persoanelor fizice, juridice 

sau mass-media. 

13. Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează 

datele obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare. 

14. Colaborează cu ceilalți specialiști din cadrul complexului pentru a stabili și a aplica planul 

terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar. 

15. Investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor. 

Contribuie prin activitatea pe care o desfașoară la dezinstituționalizarea persoanelor din instituție. 

Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra beneficiarilor: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui tânăr este în pericol sau a fost martor la vreun 

abuz savârșit 

16. Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Functionare a 

complexului, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova 

17. Va îndeplini orice altă sarcină dată de conducerea unității, în limita competenței. 

 

ASISTENT MEDICAL   
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1. Urmărește și sprijină tinerii să respecte regulile de igienă în ceea ce privește păstrarea, consumarea 

în termen de garanție și prepararea alimentelor 

2. Efectuează triajul epidemiologic al tinerilor din unitate. 

3. Urmărește starea de sănătate a tinerilor. Păstrează legătura cu medicul de familie/medicii specialiști. 

4. Asigură tratamente în caz de urgență. 

5. Efectuează tratamentul profilactic și tratamentul medical indicat de medicul de familie sau medicul 

de specialitate/policlinică. Semnalează medicului curant orice modificări depistate 

6. Recoltează analizele indicate de medicul tinerilor. 

7. Recoltează analizele personalului din unitate pentru controlul periodic-urmărește și verifică 

existența și periodicitatea acestora. 

8. Alături de instructorii de educație, poate participa la programul instructiv-educativ. 

9. Efectuează vaccinurile periodice. 

10. Are atribuții de ofițer de serviciu în relația cu toate autoritățile (reprezentanții Poliției, Pompierilor, 

presei etc). 

11. Răspunde de aplicarea corectă a tratamentului tinerilor. 

12. Efectuează educația sanitară a tinerilor, stabilind periodic o temă medicală ce va fi abordată și 

discutată cu beneficiarii conform nevoilor identificate și pentru care se întocmește un proces verbal 

13. Efectuează procedurile terapeutice, tratamente și investigațiile la indicația medicului. 

14. Acordăprimul ajutor în situații de urgență și chemă medicul. 

15. Desfășoară o activitate intensă de educație pentru sănătate în funcție de problemele și starea 

beneficiarilor. 

16. Asigură monitorizarea specifică a tinerilor bolnavi conform prescripției medicale. 

17. Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical 

18. Răspunde de preluarea medicamentelor, de distribuirea lor corectă și completă. 

19. Participă la ședințele periodice stabilite și anunță problemele existente. 

20. Asigură păstrarea și utilizarea instrumentarului și a aparaturii din dotare și a inventarului existent. 

21. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat 

ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal 

22. Se preocupă de actualizarea cunoștintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educație continuă și conform cerințelor postului. 

23. Participă la activități de formare în domeniul medical și al îngrijirilor pentru sănătate. 

24. Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și cerințelor 

postului.  

25. Organizează și desfășoară programe de educație pentru sănătate, activități de consiliere educative și 

demonstrații practice pentru beneficiari. 

26.Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de îngrijire. 

27. Respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a medicamentelor uzuale, precum și a 

medicamentelor cu regim special. 

28. Anunță imediat conducerea asupra deficiențelor de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare, 

încălzire, etc) 

29. Respectă permanent și răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea și 

dezinfecția mâinilor, igiena corporală cât și a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor 

prescrise. 

30. Instruiește personalul care asigură curățenia cu privire la normele și regulile M.S. 

31. Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra beneficiarilor: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui tânăr este în pericol sau dacă a fost 

martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui beneficiar. 

32. Respectă regulamentele interioare și confidențialitatea tuturor datelor cu privire la beneficiarii 

serviciilor complexului. Respecta Metodologia de Organizare și Functionare a complexului, Codul 

deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova. 
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ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
(1) Personalul administrativ de la nivelul complexului asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a) administrator(515104); 

b) magaziner(432102); 

c)muncitor calificat tâmplărie(752201); 

d) inspector de specialitate(242203); 

e) îngrijitor (515301) (personal pentru curăţenie spaţii); 

f) șofer (832201); 

(2) Atribuțiile personalului administrativ 

 

ADMINISTRATOR 

1. Se subordonează șefului de complex și coordonatorului personalului de specialitate 

2. Are în gestiune toate mijloacele fixe și obiectele de inventar din patrimoniul unității. 

3. Asigură procurarea alimentelor și materialelor conform referatelor întocmite anterior și aprobate de 

conducerea unității. 

4.Răspunde de întreținerea în bună stare a încăperilor, utilajelor și instrumentelor de măsurat. 

5. Răspunde de efectuarea la timp a dezinsecției din cadrul unității. 

6.Se ocupă de procurarea de produse pentru dezinfectare (clor, var cloros, formol). Supraveghează 

modul de întreținere a igienei spațiilor. 

7. Asigură dotarea corespunzătoare a serviciului social cu instalații, utilaje și obiecte de inventar 

gospodăresc. 

8. Urmărește lucrările de investiții și de reparații din cadrul unității și confirmă executarea acestora. 

9. Efectuează ori de câte ori este necesar și obligatoriu la sfârșit de an inventarierea patrimoniului. 

10. Răspunde de funcționarea în bune condiții a aparaturii, instalațiilor, etc.. 

11. Se ocupă de buna gospodărire și conservare a bunurilor unității. 

12. Face propuneri de îmbunatatire a activității către conducerea unității. 

13. Solicită furnizorilor prin comandă bunurile și serviciile necesare desfășurării activității în 

conformitate cu prevederile legale și în baza unor referate aprobate de conducerea unității și în cazul 

achizițiilor directe întocmește procesul verbal de prospectare a pieții. 

14. Răspunde în mod solidar cu magazinerul de justețea comenzilor emise de furnizor.In acest scop are 

în vedere evitarea realizării unor stocuri nejustificate în magazia unității. 

15. Controlează periodic produsele existente în magazie sub aspectul calității și al termenelor de 

valabilitate, anunțând conducerea unității despre orice situație necorespunzătoare privind aspectele 

menționate. 

16. Întocmește bonurile de consum, în baza referatelor de necesitate întocmite de membrii personalului 

și aprobate de conducerea unității. 

17.Justifică cheltuielile gospodarești achitate cu numerar pe baza de referat. 

18. Întocmește lunar consumul de benzină și verifică stocul rămas în rezervor; întocmește zilnic foaia 

de parcurs și o verifică la sfarșitul programului de lucru. 

19.Propune pentru casare mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în gestiunea sa. 

20. Are în subordine îngrijitoarele de curățenie, magazinerul și muncitorul calificat tâmplărie. 

21. Primește, înregistrează corespondența adresata CSC ”Sf. Filofteia” Câmpina, o prezintă șefului de 

complex pentru a dispune (prin rezoluție) compartimentul și persoana care va soluționa și redacta 

răspunsul. Transmite corespondența către compartimentele de specialitate, organizează evidența 

documentelor 

22. Are obligația să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituției și la folosirea aparatelor 

electrice să se respecte normele de protecție a muncii. 

23.Răspunde de efectuarea la timp a următoarelor servicii din cadrul unității: 

 Verificarea supapelor de siguranță ale centralei termice; 
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 Revizia instalației de gaze; 

 Efectuarea lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

 Verificarea și măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ și a instalațiilor electrice; 

 Efectuarea vidanjării și dezfundării canalizării; 

 Efectuarea verificării metrologice a dispozitivelor de cântărit din cadrul unității; 

 Efectuarea coșeritului; 

 ISCIR-ul pentru cele 5 centrale ale complexului; 

 ISCIR-ul pentru liftul alimentar; 

 Efectuarea lucrărilor de ignifugare; 

 Verificarea instalațiilor de paratrăznet; 

 Verificarea extinctoarelor complexului; 

 Efectuarea lucrărilor de desfundare și decolmatare a stației de epurare. 

34. Împreună cu șeful serviciului contabilitate-adminitrativ elaborează PAAP-ul. 

35. Respectă regulamentul intern, Metodologia de Organizareși Functionare, Codul deontologic 

profesional, Codul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova. 

36. Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra beneficiarilor: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui tânăr este în pericol. 

37. Va îndeplini orice altă sarcină dată de conducerea unității, în limita competenței. 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE    
1. Efectuează corect și la timp înregistrarea documentelelor justificative care stau la baza evidențelor 

contabile. 

2. Ține evidența analitică a gestiunilor. 

3. Întocmește fișele de magazie la începutul fiecărui an verificând stocul existent în magazie cu 

situațiile contabile și verfică lunar sau de câte ori se face predarea-primirea magaziilor stocurilor 

existente. 

4. Ține la zi evidența bunurilor date în folosință. 

5. Verifică la fiecare sfârșit de lună corespondența soldurilor din fișele sintetice cu cele din fișele de 

magazie. 

6.Verifică evidența medicamentelor (intrări și iesiri) la sfârșitul fiecarei luni stocurile din fișele de 

magazie. 

7.Verifică intrarile, ieșirile si stocurile de bunuri după fiecare operațiune contabila. 

8.Înregistreaza corect si la timp intrările si ieșirile obiectelor de inventar pe gestiuni. 

9.Întocmește ordinele de plată si ține evidența acestora in caietul cu numere de ordine. 

10.Întocmește ștatele de deplasări si deplasări asistați. 

11. Răspunde împreună cu administratorul de primirea, circuitul, păstrarea și evidența corespondenței. 

12.Dactilografiază corespondența unității. 

13. Răspunde de evidența dosarelor de personal. 

14. Întomește statul de funcții, ștatul de plată după orice modificare aprobată de Colegiul Director al 

D.G.A.S.P..C Prahova. 

15.Întocmește toate documentele statistice și financiare ce derivă din statul de plată. 

16.Întocmește documentele justificative din contractele de sponsorizări și donații. 

17.Responsabil cu organizarea și conducerea evidenței angajamentelor bugetare. 

18.Întocmește actele adiționale ale salariatilor la contractele de muncă, respectând dispozițiile emise de 

BRU. 

19.Întocmește adeverințe necesare salariaților ce depun dosarul de pensie. 

20. Întocmește adeverințe necesare salariaților pentru participarea la concursuri pentru post sau pentru 

trecerea in grad superior. 

21.Ține evidența modificărilor de gradație a salariaților. 

22.Completează și depune la ANAF formularul M500, conform termenelor legale în vigoare.  
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23.Împreună cu șeful complexului, coordonatorul personalului de specialitate și șeful serviciului 

contabilitate-administrativ participă la întocmirea fișelor de personal. 

24.Preia atribuțiile șefului de serviciu contabilitate-administrativ pe perioada cât acesta lipsește în 

vederea asigurării continuității activitații complexului. 

25.Preia atribuțiile administratorului, în limitele legii, pe perioada concediului de odihnă. 

26.Respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a complexului, Codul 

deontologic profesional, Codul de Conduităal personalului contractual al DGASPC Prahova. 

27.Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra beneficiarilor: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui tânăr este în pericol sau a fost martorul la vreun 

abuz savarșit asupra vreunui beneficiar. 

28.Îndeplinește, în limita competenței, orice sarcină trasată de conducerea unității. 

 

MAGAZINER 

1.Magazinerul este obligat ca la primirea bunurilor să controleze dacă acestea corespund datelor 

înscrise în actele însoțitoare, să identifice viciile aparente și să semneze de primirea bunurilor. 

2.Magazinerul este obligat ca la primirea bunurilor să facă recepția cantitativă și calitativă a acestora. 

Magazinerul nu va recepționa mărfurile în lipsa actelor însoțitoare-certificat de calitate, declarație de 

conformitate etc. 

3.În cazul în care constată nepotriviri calitative sau cantitative la bunurile materiale intrate, față de 

datele înscrise în documentele însoțitoare, magazinerul împreună cu comisia de recepție sau persoanele 

competente numite de conducătorul unității, întocmește un process verbal în condițiile prevăzute de 

reglementările în vigoare cu privire la recepția mărfurilor 

4.Magazinerul operează zilnic în evidențele tehnico-operative, intrările și ieșirile de bunuri materiale 

pe baza documentelor justificative. 

5.Magazinerul este obligat să prevină sustragerea bunurilor și orice formă de risipă, sau să le ferească 

de degradare și să le păstreze potrivit prescripțiilor tehnice și celor igienico-sanitare. 

6.Magazinerul este obligat să comunice în scris cazurile în care constată că bunurile sunt depreciate, 

degradate, distruse sau sustrase, cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins 

limite cantitative maxime sau minime, stocuri de bunuri fară mișcare, cu mișcare lentă sau greu 

consumabile. 

7.Magazinerul nu are voie să elibereze bunuri pe bază de dispoziție verbală sau provizorie. 

8.Magazinerul se îngrijește de asigurarea funcționării în bune condiții a tuturor spațiilor de depozitare, 

precum și a aparatelor de cântarit și măsurat conform dispozițiilor legale in vigoare. 

9.Se îngrijește de menținerea în condiții igienice a spațiilor folosite pentru păstrarea tuturor bunurilor 

pe care le are in grijă. 

10.Îndeplinește funcția de mandatar cu respectarea tuturor dispozițiilor legale cu privire la aceasta. 

11. Respectă și aplică măsurile igienico-sanitare. 

12.Însotește transportatorul la C.R.T.F. Brebu unde predă mărfurile alimentare familiilor conform listei 

de alimente. 

13.Obligativitatea semnalării situațiilor de violența asupra tinerilor ; sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui beneficiar este în pericol sau a fost martor la 

vreun abuz săvârșit asupra vreunui tânăr. 

14.Respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a complexului, Codul 

Deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractului al DGASPC Prahova. 

15.Îndeplinește, în limita competenței, orice sarcină dată de conducerea unității. 

16.Face parte din comisia de recepție a lucrărilor (preț, calitate, cantitate etc.) 
 

MUNCITOR CALIFICAT TÂMPLĂRIE 

1.Realizează reparațiile curente din unitate, urmărește efectuarea reparațiilor capitale și lucrările de 

investiții mecanică. 
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2.Supraveghează buna funcționare a instalațiilor și aparaturii din dotarea unității, intervenind pentru 

remedierea defecțiunilor; anunță conducerea unității (șef complex, coordonator personal de 

specialitate, administrator) despre defecțiunile a căror remediere îi depășește competența 

3. Respectă instructajele de SSM/PSI în desfășurarea activității și aplică normele de tehnică securității 

muncii. 

4.Stabilește împreună cu administratorul necesarul de materiale în vederea unei bune funcționări a 

unității. 

5.Efectuează toate reparațiile mecanice din CSC”Sf. Filofteia” Câmpina. 

6.Propune împreună cu admistratorul casarea utilajelor mecanice care nu mai corespund din punct de 

vedere funcțional 

7.În afara sarcinilor specifice postului, angajatul duce la îndeplinire și alte sarcini de serviciu: repară 

instalații sanitare, efectuează lucrări de tâmplărie (repară scaune, uși, mese etc), întreține curățenia în 

curte(repară gardul, tunde  iarbă, sapă, greblează), efectuează lucrări de întreținere a clădirii. 

8.Are în inventar toate sculele și aparatura necesară activităților prevăzute în fișa postului. 

9.Are obligația să se îngrijeascăde bunurile aflate în dotarea instituției noastre și la folosirea aparatelor 

electrice să respecte normele de exploatare a acestora și normele din fisa de protecție a muncii, 

solicităadministratorului materialele și obiectele necesare pentru efectuarea reparațiilor. 

10.Respectă regulamentul de ordine interioară, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

complexului, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova. 

11.Cunoaște și respectă drepturile beneficiarilor. 

12. Va îndeplini orice altă sarcină dată de conducerea unității, în limita competenței. 

13.Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra beneficiarilor: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui tânăr este în pericol sau a fost martor la vreun 

abuz săvârșit asupra vreunui beneficiar. 

14.Face parte din comisia de recepție a lucrărilor (preț, calitate, cantitate etc.) și din comisia de 

recepție a bunurilor materiale. 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE    

1.Înlocuiește șeful serviciului administrativ contabilitate, casierul, inspectorul de specialitate, 

administratorul în lipsa acestora; 

2.Întocmește ordinele de plată pentru cheltuielile de personal, bunuri și servicii și ține evidența 

acestora în caietul de numere; 

3.Completează registrul inventar, registrul jurnal, registrele mijloacelor fixe ; 

 4. Înregistrează cronologic documentele financiar-contabile conform Legii contabilităţii, întocmește 

notele contabile privind aprovizionarea, consumurile; 

5.Participă la întocmirea situațiilor operative; 

6.Ține evidența planului de amortizare a mijloacelor fixe; 

7. Întocmeşte contul de execuţie bugetară (lunar şi anual): plăţi efectuate şi cheltuieli efective pe 

articole bugetare şi pe surse de venituri; întocmeşte lunar balanţa de verificare;  asigură încadrarea 

corectă a documentelor contabilizate pe conturi contabile, precum şi pe venituri şi cheltuieli; 

colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile; 

 8. Organizează şi participă la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, răspunde şi urmăreşte 

modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; răspunde de realizarea calitativă şi în termen a 

lucrărilor; răspunde de respectarea normelor legale privind secretul şi confidenţialitatea datelor şi 

informaţiilor: are acces la date financiare şi date privind salarizarea întregului personal;  îndosariază 

documentele cu care lucrează şi operează arhivarea lor; răspunde de exactitatea şi corectitudinea 

datelor furnizate; 

 9.Arhivează documentele din compartimentul aprovizionare, financiar contabilitate; 
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10. Utilizează în mod eficient, materialele și obiectele de inventar din dotarea unității, cu respectarea 

consumurilor normate, prin luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea 

oricărei neglijențe în păstrarea și administrarea bunurilor; 

 11.Își însușește și respectă prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în 

instituții publice; 

 12. Prezenta fişă a postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, 

putând fi reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale sau ori de câte ori este necesar. 

13. Respectă normele P.S.I., protecția muncii; 

14.Respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a complexului, Codul 

deontologic profesional, Codul de Conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova. 

15.Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală  a vreunui copil este în pericol sau a fost martorul la vreun 

abuz savârșit asupra vreunui copil. 

16.Îndeplinește, în limita competenței, orice sarcină trasată de conducerea unității.. 

 

ÎNGRIJITOR 

1.Efectuează curățenia, în condiții corespunzătoare, a spațiului repartizat și răspunde de starea de 

igienă a dormitoarelor, coridoarelor, oficiilor, decantoarelor, grupurilor sanitare, a curții, a spațiilor de 

joacă din curtea unității, a foișorului etc. 

2. Cunoaște și respectă condițiile de utilizare (concentrații, mod de operare etc.) a substanțelor folosite 

pentru curățenie și dezinsecție. Depozitează materialele și ustensilele folosite în spații special 

destinate. 

3. Transportă gunoiul și reziduurile alimentare în condiții corespunzătoare și răspunde de depozitarea 

lor corectă în recipiente. Curăță și dezinfectează vasele în care transportă gunoiul. 

4. Răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie și a bunurilor pe care le are în 

grijă (aspirator, găleți, covoare,perdele, fețe de masă) 

5. Efectuează dezinsecția și curățenia generală periodică. 

6. Participă la întreținerea curățeniei în curte și ocazional la descărcarea materialelor achiziționate în 

cantități mari. 

7. Respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a complexului, Codul 

deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova. 

8. Are obligația să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituției noastre, iar când folosește 

aparatele electrice să respecte normele din fișa de protecția muncii. 

9. Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra beneficiarilor: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui tânăr este în pericol sau a fost martor la vreun 

abuz săvârșit asupra vreunui beneficiar. 

10. Îndeplinește orice sarcină primită de la conducerea unității, în limita competenței. 

11.Răspunde de starea de curățenie a spațiilor și de de buna funcționare a dotărilor complexului, 

consemnând acest lucru în rapoartele de la intrarea/iesirea din tură, consemnând de asemenea toate 

problemele deosebite ivite. 

12.Urmăresc, în colaborare cu asistentul medical și sub îndrumarea acestuia, consolidarea 

deprinderilor igienico-sanitare; 

13.Supraveghează și îndrumă tinerii în desfășurarea de activități pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viață independentă. 

14. Nu aduce persoane străine în unitate; 

15.Îndrumă tinerii pentru înlocuirea, transportulși igienizarea rufăriei murdare. 

16. Are obligația de a cunoaște și de a respecta normele de igienă valabile pentru colectivități, 

participând în acest sens la cursuri organizate periodic în conformitate cu prevederile legale. 

17. Anuntă personalul medical de orice modificare survenită în starea de sănătate a tinerilor. În lipsa 

asistentului medical, acordă primul ajutor medical, asigură îngrijirea minimă medicală a beneficiarilor, 

este pregătit să observe eventualele semne de îmbolnăvire a tinerilor și să ia măsurile necesare cu 
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responsabilitate, (medicație prescrisă), solicită, dacă este cazul, intervenție medicală de specialitate 

prin apelarea telefonică a serviciului de ambulanță; 

18.Îndrumă tinerii la curățarea și întreținerea echipamentului și a dormitoarelor. 

19. Respectă confidențialitatea datelor cu privire la beneficiari, cunoaște și respectă drepturile acestora, 

are obligația de a se abține de la orice conduită care ar leza interesele sau persoana tinerilor ocrotiți. 

20. Respectă normele de protecție și de igienă a vieții în colectivitate pentru a preveni accidentarea și 

îmbolnăvirea tinerilor, deteriorarea instalațiilor și a aparaturii; participă activ la eliminarea tuturor 

situațiilor de risc pentru tineri. 

21. Răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor 

22. Participă la cursuri de formare/perfecționare, însușindu-și cunoștintele necesare desfășurării 

activității sale. 

23.Cunoaște și respectă normele de protecția muncii, PSI și răspunde administrativ, disciplinar sau 

contravențional de nerespectarea acestora și a sarcinilor de serviciu trasate. 

24. Aduce la cunoștință conducerii orice probleme deosebite pe linie administrativă - dacă este urgență 

prin telefon- administrator, șef complex (în lipsă - coordonator personal de specialitate, administrator, 

șef birou contabilitate-administrativ) iar pe linie de asistență socială și protecția copilului, șef complex 

(în lipsă -coordonator personal de specialitate), asistent social, psiholog, la orice oră. 

25. Respectă și promovează drepturile beneficiarilor. 

26. Înştiinţează imediat şeful de complexdacă are suspiciunea sau identifică o situaţie de abuz, 

neglijare sau exploatare a tinerilor de către alţi membrii ai personalului. 

27.Lucrează 8ore/zi sau 12 ore/zi în ture de zi și de noapte, conform graficului de lucru aprobat de 

către conducerea unității. 

28. Are atribuții de ofițer de serviciu în relația cu toate autoritățile (reprezentanții Poliției, Pompierilor, 

presei etc). 

29.Îndeplinește în limita competenței, orice sarcină trasată de conducerea unității. 

 

ȘOFER  

1. Asigură buna funcționare a mașinii. 

2. Remediază defecțiunile curente apărute în timpul deplasărilor și consemnează în foaia de parcurs 

remedierile efectuate. 

3. Transportă copii la unitățile sanitare desemnate de medic. 

4. Asigură transportul alimentelor, medicamentelor, materialelor de întreținere. 

5. Asigură curățenia și igiena mașinii. 

6. Efectuează transportul analizelor la laboratoare și la Poliția Sanitară, transportul actelor la banca și a 

altor acte necesare pentru buna funcționare a unității. 

7. Îndeplinește o parte a sarcinilor ce revin achizitorului în perioada efectuării concediului de odihnă 

de către acesta. 

8. Respectă instructaje de protecția muncii în desfășurarea activității și aplică normele de tehnica 

securității muncii. 

9. Are obligația să se îngrijeasca de bunurile aflate în dotarea instituției noastre și la folosirea 

aparatelor electrice să respecte normele din fișa de protecție a muncii. 

10. Respectă regulamentul intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a centrului, Codul 

deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova. 

11. Obligativitatea semnalării a situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor la vreun 

abuz săvârșit asupra vreunui copil. 

12. Îndeplinește în limita competenței, orice sarcină primită de la conducerea unității. 

 

ART. 12 

Finanţarea serviciului social 



 
 

22 
 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Județean Prahova 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 

din străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

 

 

ANEXE: 

- PO SRC – 01 Procedura operaţională privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare  

- PO SRC – 02  Procedura operaţională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC – 11 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC – 12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, cu modificările și revizuirile 

ulterioare 
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ADMITEREA COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-01  
 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 
până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 

-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 
documentele copilului  

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 
- face triajul epidemiologic; 

- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 
- face demersuri pentru obținerea documentelor 

medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 
solicitare dispoziție MC; 

- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   
 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 

echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  
- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  
- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 

- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 
- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 

recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 
- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 
inițială și face evaluarea la primirea în 

centru 

-întocmește programul de acomodare 
- participă la evaluarea copilului în 

cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 
acomodare 

 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 
- întocmește și organizează programul 

de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 
pentru o perioadă de mimin 2 

săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 6 din 30  

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 14 din 30  

- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 20 din 30  

6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
- 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 13 din 20 

  

 

 

5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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1 

 

 

 

 

 

Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

17 

 

 

 

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

23 

 

11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                                                        Anexa nr. 3.17.2 

                                 la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                              din ………………                                                                            

 
 

 

          

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE 

CENTRUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL BREBU DIN CADRUL  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ”SF. FILOFTEIA” CÂMPINA 

 

 

ART. 1 

Definiţie 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

„Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Prahova, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate 

aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de 

admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 
Serviciul social „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” cod serviciu social   8790CR–C-

I, este înfiinţat şi administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF 000837, deţine Licenţa de 

funcţionare seria LF nr. 0000139/03.11.2015, cu sediul în com. Brebu, sat Brebu, str. Mânăstirei, 

nr. 988 A-B, componentă funcțională a Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” 

Câmpina. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

(1) Scopul serviciului social „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina este furnizarea sau asigurarea 

accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și 

pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale și socio-

profesionale. 

(2) Activitățile de găzduire, îngrijire, educație non-formală și informală, sprijin emoțional, 

consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață și a unora dintre activitățile 

legate de reintegrarea/integrarea familială se acordă obligatoriu în locația centrului. Celelalte 

activităţi se pot acorda de către acelaşi furnizor sau de alţi furnizori de servicii, în aceeaşi locaţie 

sau în alte locaţii decât cea în care are loc găzduirea copilului, însă accesul la aceste activităţi este 
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asigurat şi monitorizat de centrul în responsabilitatea căruia se află copilul şi care îi asigură 

găzduire. 

(3) Centrul răspunde nevoii de a asigura protecție, creștere și îngrijire copiilor pentru care nu se 

poate asigura protecție și ingrijire în cadrul familiei naturale/extinse și pentru care comisia pentru 

protecția copilului/instanța judecatorească a stabilit plasamentul într-un serviciu de tip rezidențial. 

Pentru acești copii se asigură un mediu securizant care răspunde nevoilor de viață și dezvoltare în 

toate privințele existenței copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive și 

culturale și care se armonizează cu tendințele de deschidere către societate. 

(4) Beneficiarii centrului sunt: 

(a) copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a 

măsurii plasamentului în acest tip de serviciu; 

(b) copiii aflați în dificultate pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de 

urgență; 

(c) tinerii aflați în dificultate care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile 

legii, de protecție specială; 

(d) copiii care solicită sau beneficiază de o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale 

privind statutul și regimul refugiaților în România 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
(1) Serviciul social „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale 

nr. 292/2011, cu modificările si completarile ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare,  precum şi a altor acte 

normative secundare aplicabile domeniului.  

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 

protecţie specială – Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, 

organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi. 

 (3) Serviciul social „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” este înfiinţat prin: Hotararea 

nr. 9 din 25.02.2002 a Consiliului Județean Prahova, fiind o componentă funcțională a 

Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, înființat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Prahova nr. 56/2004, ce funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, 

în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 

România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul 

Rezidențial de Tip Familial Brebu” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 

Filofteia” Câmpina sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
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b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora 

în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina sunt: 

a) copiii separați, temporar sau definitiv, de parinții lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a 

măsurii plasamentului în acest tip de serviciu; 

b) copiii aflați în dificultate pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de 

urgență; 

c) tinerii aflați în dificultate care au implinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, 

de protecție specială; 

(d) copiii care solicita sau beneficiază de o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale 

privind statutul și regimul refugiaților în România 

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

 Admiterea în „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina se face în conformitate cu Procedura operaţională 

privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu modificările și revizuirile ulterioare, elaborată 

de DGASPC Prahova în calitate de furnizor de servicii, anexată prezentului regulament.  

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrului se face numai pe baza: 

 Hotărârii (sau Adeverinţei) Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova; 

 Sentinţei civile executorie în cazurile prevăzute de Legea 272/ 2004 (sau certificatul de 

grefă); 

 Dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă emisă de Directorul Executiv al 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 
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 Ordonanței președințiale. 

(3) Încetarea serviciilor de protecție  din cadrul centrului de plasament se face în baza: 

- hotărârii emise de Comisia pentru Protecţia Copilului/  a sentinţei civile emise de 

instanţa judecătorească, după caz; 

- la solicitarea scrisă a tânărului după împlinirea vârstei de 18 ani, conform prevederilor 

legale. 

„Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Sf. Filofteia” Câmpina respectă Procedura Operațională privind Încetarea îngrijrii copiilor în 

centrul rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

(4) Beneficiarii de servicii sociale furnizate în „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina au următoarele drepturi: 

1. de a fi informaţi, ei şi părinţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate 

de beneficiari ai serviciului rezidenţial şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi 

privesc; 

2. de a-şi desfăşura viaţa într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim; 

3. de a-şi exprima liber opiniile/dorinţele/aspiraţiile privind toate aspectele vieţii şi 

dezvoltării personale; 

4. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform 

potenţialului şi dorinţelor personale; 

5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate; 

6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate de serviciul social sau la care li se facilitează 

accesul; 

7. de a beneficia de serviciile menţionate în ROF-ul serviciului social şi misiunea acestuia; 

8. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 

9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

10. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

11. de a nu fi exploataţi economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor şi bunurilor 

proprii); 

12. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de 

medic şi alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin ROF-ul serviciului social 

13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

14. de a beneficia de intimitate; 

15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, 

sexuale, conform legii; 

16. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

17. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare; 

18. de a practica cultul religios dorit; 

19. de a nu desfăşura activităţi aducătoare de venituri pentru serviciul rezidenţial, 

împotriva voinţei lor 

20. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

21. de a avea acces la toate informaţiile care îi privesc, deţinute de serviciul rezidenţial; 

22. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre 

procedurile aplicate în serviciul social rezidenţial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură 

cu acestea; 

23. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul Rezidențial de Tip Familial 

Brebu” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina au următoarele 

obligaţii: 
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a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală, 

școlară 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; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţiile ale serviciului social „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” sunt 

următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. cazarea, hrană, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției 

speciale a copiilor care beneficiază de serviciile complexului, în funcție de tipul de serviciu oferit, 

de nevoile și de caracteristicile fiecărui copil; 

3. asigurarea asistenţei medicale generale şi de specialitate - supravegherea stării de sănătate, 

asistența medicală, reabilitare - recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor; 

4. paza și securitatea beneficiarilor; 

5. protecție și asistența în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor; 

6. asigură accesul beneficiarilor la educație, informare, cultură; 

7. educația informală și nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoștințelor și a 

deprinderilor necesare integrării sociale 

8. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea; 

9. asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor; 

10. asigură participarea beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate, adaptate 

nevoilor și caracteristicilor lor; 

11. asigură intervenție de specialitate; 

12. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecție; 

13. urmărește modalitățile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecție specială, 

integrarea și evoluția beneficiarilor în cadrul serviciului și formulează propuneri vizând 

completarea sau modificarea planului individualizat de protecție sau îmbunătățirea calității 

îngrijirii acordate; 

14.  asigură posibilitați de petrecere a timpului liber 

15. integrarea în colectivul centrului, sprijinirea reintegrării familiale, găzduire pe perioadă 

nedeterminată, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, oferirea unui spaţiu 

securizant, a unui climat pozitiv pentru copii, îmbunătăţirea performanţelor şcolare, adaptarea la 

viaţa din adăpost, acceptarea statutului propriu şi al celorlalţi din jur, îmbunătăţirea relaţiilor 

interumane, dezvoltarea unor forme adaptative de relaţionare interumană cu copiii, adulţii, 

persoanele de sex opus, socializarea copilului în vederea unei cât mai bune integrări sociale, 

dezvoltarea autonomiei şi a capacităţii de adaptare la societatea actuală,; 

16. îngrijire personală corespunzătoare nevoilor copiilor, oferirea posibilităţii de asimilare a 

valorilor, normelor sociale şi dobândirea instrumentelor de comunicare socială, însuşirea unor 

deprinderi de viaţă independentă; 

17. asigurarea şcolarizării în funcţie de vârstă şi potenţialul fiecărui copil, oferirea unui model 

pozitiv de comportament, a întăririlor pozitive în cazul succeselor şcolare; încurajarea copiilor 

pentru a participa la activităţi extraşcolare; 
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18. consiliere psihologică a copilului şi a membrilor familiei, sprijinirea copilului în traversarea 

evenimentului traumatizant şi a efectelor acestuia; creşterea competenţelor parentale pentru 

asumarea corespunzatoare a rolului de părinte; satisfacerea nevoilor emoţionale ale copiilor. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. distribuire de pliante, broşuri, materiale promoţionale; 

2. iniţierea unor contracte de colaborare cu diferiţi parteneri sociali: instituţii de învăţământ, secţii 

de poliţie, ONG-uri; 

3. acţiuni cu caracter educativ, de prevenire a comportamentelor abuzive; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. consiliere psihologică; 

2. întâlniri de informare pe diverse teme (prevenire a abuzului sexual, prevenirea violenţei, a 

traficului de persoane, prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri); 

3. educaţie rutieră; 

4. prevenirea bullying-ului; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, 

conform legislației în vigoare; 

2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor: fişe de 

consiliere, plan de consiliere, raport de consiliere, raport de monitorizare, raport cu privire la 

ancheta psiho-socială, plan individualizat de protecţie, plan de intervenţie specializată; 

3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

4. monitorizarea periodică a situaţiei beneficiarilor; 

5. evaluarea satisfacţiei beneficiarilor în raport cu serviciilor prestate; 

6. participarea personalului la cursuri și programe de formare continuă; 

7. atragerea de parteneriate și atragerea de fonduri suplimentare, cu respectarea legislației cu 

privire la sponsorizări și donații, pentru diversificarea serviciilor și îmbunătățirea bazei material 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. respectarea cerinţelor legate de structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de 

personal, întocmirea fişelor de post, evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale 

personalului; 

2. perfecţionarea continuă a personalului; 

3. asigurarea necesarului de echipament, rechizite, materiale informative necesare; întocmirea 

necesarului de buget propriu al serviciului, propuneri de achiziţii produse şi materiale; 

4. asigurarea spaţiului personal destinat fiecărui beneficiar, asigurarea intimităţii şi protecţia 

datelor cu caracter personal; 

  

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1) Serviciul social „Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina funcţionează cu un numar de 15 salariati conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova și cu personal desemnat din cadrul Centrului 

de Resurse și Asistență Socială și Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, cu atribuții 

consemnate în fișele de post   
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a) personal de conducere: Șef Complex la nivelul tuturor componentelor, Coordonator 

personal de specialitate, șef serviciu contabilitate-administrativ ce coordonează compartimentul 

contabilitate-administrativ și asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității 

financiare și administrative la nivelul tuturor serviciilor ale complexului (Centrul de Resurse și 

Asistență Socială, Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, Centrul rezidențial de tip familial 

Brebu, Apartamente sociale pentru tineri ce urmează cursurile învățământului superior) 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

asistent social – din cadrul CRAS al complexului, psiholog – CZD, asistent medical – CZD 

părinți sociali și instructori de educație; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire – din 

structura compartimentului contabilitate – administrativ al complexului: inspector de specialitate,  

administrator, magaziner, muncitor calificat tâmplărie,  îngrijitori 

(2) Raportul angajat/beneficiar - Numărul și structura de personal sunt suficiente și 

corespunzatoare pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de CRTF conform prevederilor SMC 

și planului anual de acțiune. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 
(1) Personalul de conducere: 

a) Șef Complex (111225); 

b) Coordonator personal de specialitate (111220).  

c) Șef serviciu contabilitate-administrativ (111225) 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:  

ȘEF COMPLEX 

1. asigura, in cadrul unitatii, promovarea actelor normative in vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

2.ia in considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

6.răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul din cadrul unității și dispune, în 

limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

7.organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare si functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează 

desfășurarea activității în cadrul unității ;  

8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase 

a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice și a numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul 

unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor 

alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 
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14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, dupa 

caz, normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătătirea activității de asistenta sociala 

in instititie, 

19. evaluează anual personalul din subordine și propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu 

respectă legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără 

plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat și cuantumul 

primelor, în raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea finaciară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 

32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului comisiei; 

33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

35.întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 
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43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol 

sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. indeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

DGASPC Prahova, în limita competenței. 

 
COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 

-asigură, în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire cu privire la 

drepturile copilului ; ia în considerare orice sesizare și analizează  orice sesizare  îi este adresată, 

referitoare la încălcări  ale  drepturilor copilului ; 

- asigură și răspunde de activitatea de specialitate a serviciilor sociale ale complexului ; 

-alături de șeful de complex gestionează unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor 

conducerii DGASPC Prahova. 

-asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul DGASPC Prahova; 

-alături de șeful de complex asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru personalul din 

subordine, conform organigramei stabilită de conducerea DGASPC Prahova; 

-răspunde de calitatea activitățîlor desfasurate de personalul de specialitate din cadrul unității si 

dispune, in limita competentei, masuri de organizare  care sa conducă la imbuntatirea acestor 

activități sau dupa caz, formuleaza propuneri in acest sens; 

-organizează activitatea personalului de specialitate si asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioară și a procedurîlor care reglementează desfășurarea activității în 

cadrul unității ; 

-asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase 

a copilului ; 

-revizuiește  periodic și propune în scris șefului de complex aprobarea stucturii organizatorice și a 

numărului de personal ; 

-elaborează, revizuiește si propune spre aprobare șefului de complex fișele de post ale 

personalului de specialitate din cadrul unității (cu exceptia personalului contabilitate-

administrativ) ; 

-elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului de 

specialitate la programele de instruire si perfectionare ; 

-face propunuri privind  planul anual de acțiune pentru toate serviciile sociale ale complexului și îl 

prezintă spre analiza  șefului de complex și aduce la indeplinire planul de activitate al unității, în 

limita resurselor alocate, in termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

-elaborează rapoartele generale privind activitatea compartimentelor din subordine unității,stadiul 

implementării obiectivelor și întocmeste informări pe care le prezintă DGASPC Prahova. 

- centralizează și întocmește raportul lunar/ raportul anual de activitate al compartimentelor 

complexului  ; 

-elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială 

și protecția copilului în instituție ; 

-sesizează șeful de complex cu privire la situațiile în care salariații nu respectă legile, 

regulamentele, procedurile de lucru, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

-vizează corespondența unității  pe linia compartimentelor de specialitate și urmărește circuitul 

documentelor în instituție ; 

-urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere  a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora ; 

-colaborează cu alte instituții publice  sau organizații  nonguvernamentale la acțiuni care vizează  

îmbunătățirea  serviciilor de asistență  socială  oferite beneficiarilor ; 

-desfasoară activități de identificare a surselor extrabugetare  de finanțare a unității ; 
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-elaborează, revizuiește periodic si distribuie materiale de promovare a imaginii unității în 

comunitate , în funcție de resursele financiare alocate ; 

-asigură îndrumare metodologică a personalului aflat în subordine ; 

-răspunde de îndeplinirea standardelor minime de calitate in cadrul serviciilor care le coordonează 

(Centrul de Resurse si Asistență Socială ,Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, Centrul 

Rezidențial de tip familial Brebu, Apartamente) în conformitate cu prevederile legale ; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

informează șeful de complex cu privire la salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător 

atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului 

muncii etc.; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

- 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; 

- asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

- 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; 

- 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; 

-asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcționare; 

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

-respectă codul deontologic profesional, Regulamentele de Organizare și Funcționare ale 

complexului, Regulamentul de ordine interioară, Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova ; 

-adoptă permanent un comportament în măsura să promoveze imaginea și interesele unității ; 

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de  nerespectarea 

acestora ; 

-obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor la 

vreun  abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

-responsabil cu riscurile in cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfânta Filofteia Campina  

a) consiliază personalul din cadrul complexului și asistă conducătorul complexului în 

procesul de gestionare al riscurilor.  

b) Analizează Formularele de alertă la risc 

c) Elaborează Registrul riscurilor la nivelul compartimentului 

d) Asistă persoana care identifică riscul la elaborarea Fișei de urmărire a riscului 

e) Urmărește implementarea măsurilor de control din Planul de măsuri 

f) Elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment 

-înlocuieste șeful de complex în lipsa și pe perioada concediilor ;  

-îndeplinește orice alte atribuții  stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de șeful de complex sau 

conducerea DGASPC Prahova, în limita competenței. 

 

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE- ADMINISTRATIV 

- Coordonează si răspunde de întreaga activitate desfășurată de către personalul din cadrul 

compartimentului contabilitate- administrativ aflat în subordine. 
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- Asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității financiare și 

administrative la nivelul tuturor serviciilor complexului (Centrul de Resurse și Asistență Socială, 

Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități și Centrul rezidențial de tip familial Brebu, 

Apartamente). 

- Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţîlor desfăşurate de personalul 

serviciului pe care îl conduce şi propune în scris șefului de complex demararea anchetei  

disciplinare pentru salariaţii din subordinea serviciului administrativ-contabilitate, care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederîlor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc. 

- Răspunde de calitatea activităţîlor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 

contabilitate-administrativ şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă 

la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;sigură buna 

desfăşurare a raporturîlor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

- Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele 

unității. 

- Răspunde de asigurarea calităţii la lucrărîle executate în cadrul biroului și respectă 

procedurîle de lucru; 

- Răspunde de respectarea programului de muncă și a disciplinei muncii în cadrul 

serviciului care îl coordonează 

- Asigură organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al 

unității în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne; 

- Organizează și pregătește documentele supuse controlul financiar preventiv, stabilind 

operatiunîle si documentele ce se supun controlului financiar preventiv 

- Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, cel puțin odata pe an, pe 

precum si in orice situatii prevazute de lege sau de câte ori șeful de complex o cere 

- Răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în 

cadrul serviciului. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele și funcția celui 

care îl întocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în acestea 

- Răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității prin 

executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora. 

- Răspunde de buna pregatire profesionala a salariaților din subordine și propune masuri 

pentru perfecționarea cunoștințelor acestora;  

- Răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, 

republicată, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în 

vigoare, pe linie economică si financiar-contabilă; 

- Întocmește ștatul de funcții și organigrama instituției. 

- Întocmește bugetele de venituri și cheltuieli ale instituției în funcție de legislația în vigoare 

și necesități, face propuneri de modificare a acestora, pe parcursul anului în funcție de necesități. 

- Întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe surse de venituri. 

- Întocmește și răspunde de evidența contabilă sintetică și analitică 

- Verificărea înregistrarea în contabilitate a actelor justificative necesare înregistrărilor 

contabile 

- Verifică formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau virament, de 

urmărire a debitelor și achitare a creditelor, furnizorilor și evidența acestora 

- Întocmește lunar registrele jurnal de casă, intrări și ieșiri, balanțele sintetice și analitice ale 

acestora, cât și fișele sintetice și analitice ale acestora, exceptând analiticele conturilor de mai sus 

- Verifică și întocmeste spre plată drepturile de personal 

- Întocmeste documentele aferente drepturilor de personal 

- Întocmeste lunar sau la cerere raportarîle către DGASPC, FINANTE,ANPC etc. 
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- Organizează evidența contractelor incheiate de instituție, verifică realitatea si legalitatea si 

urmărește executarea acestora 

- Organizează gestionarea patrimonială a instituției și verifică prin sondaj gestiunile 

- Ține evidența sintetică si analitica a gestiunii la alimente și materiale în depozit 

- Ține evidența sintetică a gestiunii de valori 

- Ține evidența sintetică a gestiunilor mijloace fixe și obiecte de inventar și echipament de 

consum 

- Verifică și aprobă intrările și ieșirile din magazii în gestiuni 

- Organizează inventarierea valorilor materiale și bănești 

- Face valorificarea inventarierii și confruntul acesteia  cu evidențele contabile 

- Instruieste și controlează personalul cu atribuții de gestionar, administrator, organizează 

crearea de garanții și garanții suplimentare gestionarilor și subgestionarilor 

- Urmărește aplicarea și respectarea baremelor de hrană, gramajelor, consumul de materiale 

lunar, verifică și semnează listele de alimente, bonurile de consum 

- Verifică și aprobă împreună cu conducătorul instituției  propunerile de casare a bunurilor 

- Controlează persoana desemnata cu arhivarea tuturor documentelor contabile 

- Propune conducătorului instituției desemnarea comisiîlor de receptie, licitatie,oferte , 

testarea  pieteii, inventariere si casare 

- Semnează « bun de plată » pentru facturile unității și «certificat în privința realității, 

regularității și legalității și proiectul de operațiuni care se vor înainta către DGASPC Prahova  

- Urmărește legislația și are obligativitatea de a fi la zi cu aceasta și se ocupă de abonarea 

instituției la Monitorul Oficial, Colecții de legi și alte publicații necesare instituției, organizează  

și urmărește evidența acestora 

- Cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de 

nerespectarea acestora 

- Răspunde de legalitatea și realitatea evidențelor contabile în fața controlalelor ce vin în 

unitate, îndeplinind și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau de conducătorul unității 

- Înlocuitor al persoanei responsabile cu organizarea și conducerea evidenței angajamentelor 

bugatare și legale 

- Întocmește fișele de post și fișele de evaluare anuală ale salariaților din subordine 

- Verifică întocmirea documentelor din sponsorizări și donații 

- Îndeplinește atribuții în vederea asigurării activității SSM și PSI pentru personalul din 

subordine 

- Obligativitatea semnalarii situatiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost 

martor la vreun  abuz săvârșit asupra vreunui copil 

- Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

fiecărui serviciu in parte, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului 

contractual al DGASPC Prahova si toate procedurile operationale de la nivelul complexului. 

- Îndeplinește și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau conducătorul unității în limita 

competențelor. 

(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. 

(6) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 
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ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este reprezentat de: 

a) instructor de educație (235204); 

b) părinte social (531202) 

c) asistent social (263501)  

d) psiholog (263402)  

e) asistent medical (325901)  

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

 

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE  

Responsabilităţi de îndrumare a studiului şcolar şi urmărire a programului extraşcolar: 

1. ţine o permanentă legătură cu cadrele de la şcoală, pentru a cunoaşte programele şcolare a 

căror însuşire, de către copii, trebuie să fie urmărite în activitatea zilnică; 

2. urmăreşte participarea elevilor la cercuri şi concursuri, acolo unde este cazul şi asigură 

pregătirea copiilor în scopul obţinerii de rezultate cât mai bune, proporţional cu aptitudinile şi 

corespunzător vârstei şi intelectului fiecăruia; 

3. are obligaţia de a cunoaşte în orice moment rezultatele şcolare obţinute de copii; 

4. solicită periodic (semestrial) dirigintelui sau învăţătorului fiecărui copil din grupa sa o 

situaţie şcolară detaliată (note/medii obţinute, situaţia absenţelor, abilităţi deosebite sesizate de 

cadrele didactice sau lipsuri ce trebuie remediate). Aceste informaţii, precum şi activităţile 

propuse a fi desfăşurate în sensul realizării programelor educative, stabilite împreună cu 

psihologul, vor fi prezentate în PIS pentru educaţie; 

5. prezintă familiei şi managerului de caz situaţia la învăţătură a copiilor; 

6. urmăreşte şi asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru şcoală, organizarea şi 

îndrumarea studiului individual, intervenţie specializată, stimularea aptitudinilor; 

7. desfăşoară activitate diferenţiată şi individual cu copiii, potrivit aptitudinilor şi 

potenţialului intelectual al fiecăruia în cadrul programelor de activitate pe care le întocmeşte; 

Activitatea educativă: 

1. întocmeşte, după admiterea copilului în unitate şi ori de câte ori este nevoie, cel puţin o 

dată la trei luni, programe de intervenţie specifică (PIS) pentru nevoile de îngrijire, PIS 

pentru nevoile fizice şi emoţionale, PIS pentru nevoile educaţionale, PIS pentru nevoile de 

socializare (timp liber), PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. PIS-

urile se întocmesc pentru fiecare copil de instructorul de educaţie ce a fost desemnat persoană de 

referinţă (la primirea unui copil, după maxim o lună de zile, instructorul de educaţie reevaluează 

PIS-urile dacă acestea au fost întocmite de un alt coleg şi îşi stabileşte propriile obiective şi 

activităţi în funcţie de constatările sale în ceea ce priveşte copilul). PIS-urile vor fi prezentate 

pentru a fi vizate de către managerul de caz şi psihologul din cadrul CSC SF. Filofteia Câmpina şi 

conducătorului unităţii pentru aprobare; 

2. reevaluează PIS, la termenul propus, stabilind următoarele obiective ce trebuie realizate, în 

funcţie de rezultatele obţinute; 

3. aduce la cunoştinţă copilului conţinutul PIS, ţinând cont de gradul de maturitate al 

copilului/ tânărului şi de tipul de dizabilitate şi/ sau gradul de handicap al fiecăruia; 

4. imediat dupa admiterea copilului in centru organizeaza un program special de acomodare, 

cu o durata minima de doua saptamani;  

5. colaborează cu managerul de caz şi coordonatorul serviciului la întocmirea procesului-

verbal la încheierea perioadei de acomodare a copilului în CRTF; 

6. amenajează şi răspunde de aspectul estetic şi igienic al spaţiului de locuit, al copiilor, 

urmărind, în orice moment, educaţia estetică, igienico-sanitară şi a deprinderilor de muncă şi de 

auto-gospodărire a acestora; 
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7. urmăreşte ţinuta vestimentară a copiilor, formându-le bune deprinderi de ordine, de igienă 

personală, grijă şi respect faţă de bunurile pe care le au în folosinţă, precum şi faţă de bunurile pe 

care le au în grijă (mobile şi imobile); 

8. răspunde de viaţa şi sănătatea copiilor din cadrul CRTF în timpul programului său de 

lucru; 

9. urmăreşte permanent starea psiho-fizică a copiilor din cadrul CRTF şi sesizează în scris 

personalul medical şi conducerea unităţii apariţia oricărei modificări intervenite în sănătatea şi 

dezvoltarea acestora; anunţă urgenţele la Serviciul 112. 

10. studiază în mod sistematic comportamentul copiilor, acordându-le ajutorul moral şi 

intelectual necesar depăşirii situaţiilor de criză; 

11. colaborează cu managerul de caz şi psihologul din cadrul CSC Sf. Filofteia Câmpina 

furnizându-le datele necesare completării dosarului copilului;  

12. completează jurnalul copilului; 

13. organizează şi conduce activităţi educative în timpul liber al copiilor, atât în perioada de 

activitate şcolară, cât şi în zilele de repaus săptămânal, urmărind, prin toate aceste activităţi, 

formarea profilului moral-civic al copiilor, constituinde-se permanent la dispoziţia copiilor ca o 

persoană de referinţă, care încearcă să găsească răspuns întrebărilor acestora despre lume, viaţă, 

familie, societate; 

14. este obligat să se afle în mijlocul copiilor, pe toată durata programului său de lucru, 

acordând o atenţie deosebită îndrumării copiilor în vederea formării şi fixării deprinderilor 

comportamentale pozitive şi pentru dezvoltarea interesului acestora pentru muncă şi învăţătură; 

15. pe toată durata activităţii nu-i este îngăduit să aibă preocupări de ordin personal, care ar 

oferi copiilor subiecte de discuţie, sau care ar influenţa în mod negativ formarea civică şi morală a 

acestora; 

16. informează familia rezidentă despre activităţile zilnice şi evenimentele deosebite pentru a 

fi consemnate de către aceasta în caietul căsuţei; 

17. completează fişa de evidenţă a relaţiei copilului cu familia, pe care o prezintă 

managerului de caz; este direct răspunzător de înscrisurile făcute; ţine permanent legătura cu 

familia beneficiarilor, luând contact cu părinţii/ rudele care vin să-şi viziteze copiii/ rudele. 

18. asistă la vizitele părinţilor/ rudelor copiilor şi notează în jurnalul copilului aspecte 

precum: data şi durata vizitei; numele şi calitatea (gradul de rudenie) vizitatorului; 

comportamentul copilului faţă de vizitator; atitudinea copilului faţă de vizitator; comportamentul 

vizitatorului faţă de copil; atitudinea vizitatorului faţă de copil; atitudinea vizitatorului faţă de 

personalul unităţii; opinia vizitatorului referitor la situaţia copilului; alte observaţii. 

19. însoţeşte copiii în vizită în familie atunci când aceasta nu se poate deplasa la CRTF; 

20. la revenirea beneficiarului din învoirea în familie notează în jurnalul copilului câteva 

informaţii din care să reiasă modul cum a decurs acomodarea în familie, dacă au fost probleme de 

relaţionare, probleme de sănătate apărute pe perioada învoirii, intenţia de a mai lua copilului în 

învoire etc. 

21. însoţeşte beneficiarii, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate al acestora,  în deplasările 

în comunitatea locală şi în afara acesteia; 

22. pentru sărbători/evenimente deosebite pregăteşte copiii pentru susţinerea unui program 

artistic, în funcţie de aptitudinile fiecăruia; 

23. sprijină cadrele didactice din şcolile frecventate de copii pentru desfăşurarea serbărilor, 

excursiilor, altor activităţi extraşcolare; 

24. desfăşoară activităţi gospodăreşti şi sportive cu copiii; 

25. consemnează cu regularitate în jurnalul copilului aspecte caracteristice ale 

comportamentului; 

Activitate de formare şi informare: 
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1. se preocupă permanent de dotarea şi autodotarea cu materialul necesar desfăşurării 

activităţilor educative; 

2. în vederea asigurării calităţii muncii pe care o desfăşoară are obligaţia să-şi asigure 

pregătirea proprie corespunzătoare susţinerii programului de lucru prin studierea materialelor de 

specialitate în domeniul protecţiei copilului; 

3. studiază materialele şi legislaţia în vigoare sau nou apărută în publicaţiile de specialitate în 

legătură cu activităţile educative şi de ocrotire desfăşurate în centrul de plasament; 

4. participă la simpozioane şi cursuri de specializare, de formare/ perfecţionare profesională 

organizate de angajator; 

5. cunoaşte şi respectă drepturile copilului/ tânărului; 

Alte sarcini şi obligaţii: 

1. are obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta Regulamentul intern şi Metodologia de 

organizare şi funţionare, normele de protecţia muncii şi de stingere a incendiilor, precum şi notele 

de serviciu, notele interne şi procedurile de lucru aplicabile în cadrul CRTF; 

2. respectă confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarul copilului/ tânărului protejat în cadrul 

CRTF; 

3. colaborează cu tot personalul, abordând lucrul în echipă, pentru bunul mers al activităţii, 

asigurând astfel un climat necesar dezvoltării armonioase a personalităţii beneficiarilor; 

4. respectă bunele maniere în relaţiile cu ceilalţi angajaţi; 

5. este obligat să aibă o comportare cinstită şi corectă în cadrul unităţii; 

6. îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea unităţii, în funcţie de problemele ce se 

ivesc; 

7. obligativitatea semnalării situatiilor de violenta asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției daca integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost 

martorul la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

8. îndeplineşte, în limita competenţei, orice sarcină repartizată de către șeful ierarhic 

superior. 

9. Împreună cu familia rezidentă asigură continuitatea activității în cadrul Centrului 

Rezidențial de tip familial Brebu. 
 

PĂRINȚI SOCIALI  

1. Studiază documentele cu privire la copil, istoria acestuia, situația familială, instituțională 

și școlară; 

2. Participă la stabilirea obiectivelor privind copilul, în funcție de evaluarea nevoilor acestuia 

și a problemelor identificate privind: relația acestuia cu familia naturală/ lărgită/ adoptivă; 

educația copilului; dezvoltarea fizică și starea de sănătate a copilului; dezvoltarea psiho-socială a 

copilului;  

3. Colaborează cu echipa DGASPC – CSC ”Sf. Filofteia” Câmpina, școala și cu alte 

institutii, în scopul realizării Planului Individualizat de Protecție (PIP); 

4. Informează echipa CSC ”Sf. Filofteia” Câmpina periodic și ori de câte este solicitat asupra 

stării de ansamblu a copilului; 

5. Sesisează Poliția conform PO în cazul în care copilul fuge din centru; 

6. Comunică de urgență echipei DGASPC - CSC ”Sf. Filofteia” Câmpina orice situație 

dificilă legată de copil: fuga, accident, boală, acte de delincvență, etc; 

7. Colaborează cu echipa DGASPC – CSC ”Sf. Filofteia” Câmpina în vederea completarii 

dosarului social al copilului; 

8. Respectă recomandările specialiștilor cu strictețe; 

9. Are obligația de a comunica orice modificare intervenită în starea sa personală susceptibilă 

să influențeze îngrijirea corespunzătoare a copilului; 

10. Îndosariază și păstrează documentele cu privire la copil; 
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11. Întocmește și reactualizează Jurnalul fiecărui copil pe care îl are în plasament 

(consemnează evenimetele deosebite privind: relația copilului cu familia naturală; educația 

acestuia; dezvoltarea fizică și starea de sănătate a copilului; dezvoltarea psihosocială a copilului); 

12. Asigură îngrijirea corespunzătoare și supravegherea atentă a copiilor; 

13. Satisface adecvat nevoile de bază ale copilului (hrană, îmbrăcăminte, igienă, sănătate, 

căldură); 

14. Se ocupă de prepararea hranei copiilor asigurându-le o alimentație corespunzătoare din 

punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârsta, nevoile și preferințele acestora; 

15. Identifică în casă principalele surse cu risc de accidente și găsește soluții pentru 

neutralizarea lor; 

16. Este capabil să explice în mod adecvat riscul de accident, pentru a preveni apariția 

situațiilor care pot pune în pericol securitatea și dezvoltarea copilului; 

17. Discută cu copilul încercând să-l cunoască și să-l înțeleagă, identifică problemele cu care 

se confruntă copilul și caută împreună cu acesta soluții pentru rezolvarea lor; 

18. Încurajează exprimarea emoțiilor plăcute cât și a celor neplăcute ale copilului; 

19. Identifică și evidențiază punctele pozitive ale copilului, în scopul de a căpăta încredere în 

el; 

20. Nu descurajează și nu sancționează copilul când are un eșec, ci dimpotrivă îl încurajează, 

pentru a i se transmite că are încredere în el și că poate duce la bun sfârșit un lucru; 

21. Încurajează și recompensează prin laudă anumite progrese ale copilului; 

22. Discută cu copilul despre ceea ce simte; 

23. Evită lipsa disciplinei sau a disciplinei prea indulgente; 

24. Formează deprinderile de autoîntreținere: îmbrăcare, alimentare, igienice; 

25. Formează deprinderile de viață și un comportament decent, civilizat copiilor, ca premisă 

pentru integrarea/ reintegrarea acestora în familie și societate; 

26. Dezvoltă simțul estetic al copiilor, consiliindu-i și ajutându-i să-și amenajeze și decoreze 

spațiul personal, ținând cont de preferințele lor, respectiv să se îmbrace adecvat; 

27. Supraveghează permanent modul în care copilul își întreține articolele personale; 

28. Dezvoltă copilului/ tânărului atitudini pozitive față de muncă, sprijină copilul să-și 

însușească deprinderile de punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă; 

29. Se implică în programul de recuperare (respectă programul de recuperare și recomandările 

specialiștilor); 

30. Implică copilul în activități cotidiene cu caracter gospodăresc; 

31. Stimulează participarea copilului la întrega viață a familiei cu evenimentele ei (aniversări, 

sărbători); Răspunde de sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor; 

32. Antrenează copilul în activități educative de timp liber; 

33. Respectă deciziile copilului în ceea ce privește petrecerea timpului liber; 

34. Stimulează formarea de noi relații pentru copil; 

35. Antrenează exprimarea opiniei copilului; 

36. Stimulează comunicarea între copii; 

37. Stimulează inițiativa copiilor 

38. Solicită sprijinul echipei multidisciplinare pentru situațiile de neadaptare ale copilului, 

soluțiile fiind luate de comun acord cu echipa; 

39. Explică copiilor rolul pe care îl au ca familie rezidentă, insistând asupra faptului că părinții 

sunt unici și de neînlocuit (indiferent de amintirile lui din copilărie), pentru formarea unei 

concepții pozitive despre familie; 

40. Contribuie la menținerea relațiilor anterioare, dacă sunt în interesul copilului; 

41. Cunoaște dispozițiile comisiei pentru protecția copilului sau ale instanței referitoare la 

relațiile copilului cu familia naturală; 
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42. Consemnează în Fișa de evidență a relației copilului cu familia în lipsa instructorului de 

educație și ajută copilul să păstreze relația cu familia; 

43. Discută cu copilul într-un climat de încredere, respectă confidențele copilului și nu-i înșală 

încrederea; 

44. Cunoaște care sunt drepturile copilului și urmărește respectarea drepturilor acestuia; 

45. Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizeaza imediat 

conducerea institutiei daca integritatea fizica sau morala a vreunui copil este in pericol sau a fost 

martorul la vreun abuz savarsit asupra vreunui copil  

46. Păstrează confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la copil și familia 

acestuia; 

47. Recunoaște importanța menținerii identității culturale și religioase a copilului, atunci când 

cultura și religia familiei rezidențiale diferă de cea a copilului; 

48. Întocmește și reactualizează Caietul căsuței consemnând activitățile zilnice, meniul, 

programul copiilor, evenimentele petrecute în timpul zilei; 

49.  Colaborare și ajutor reciproc între specialiști, pentru stabilirea celor mai adecvate măsuri 

educative, psihologice și pedagogice în vederea dezvoltării morale a copilului, pentru corectarea 

devierilor de conduită și restabilirea echilibrului psihic al acestora;  

50. Sprijină la elaborarea și implementarea obiectivelor cuprinse în Programul de intervenție 

specifică, fiind parte a echipei de implementare;   

51. Informează instructorii de educație cu privire la activitățile desfășurare și evenimentele 

apărute în centru pe perioada în care aceștia sunt în afara orelor de serviciu; 

52. Participă la ședințele cu părinții, organizate de către unitatea de învățământ pe care o 

frecventează copiii aflați în plasament; menține legătura cu școala/ grădinița, în scopul cunoașterii 

copilului, precum și a nevoilor lui educaționale, a rezultatelor și frecvenței lor școlare; 

53. Menține relația cu medicul de familie; 

54. Comportament decent în relațiile cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu 

care colaborează, respectând codul deontologic; 

55. Contribuie la realizarea unui climat optim necesar bunei desfășurări a activităților cu 

copiii; 

56. Sesizează imediat echipa multidisciplinară, șeful de complex/coordinator personal de 

specialitate dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în pericol sau dacă a fost martor 

al vreunui abuz săvârșit asupra copilului; 

57. Cunoaște și respectă procedurile, metodologiile, regulamentele interne, codul deontologic 

și condul de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova; 

58. Împreună cu instructorul de educație asigură continuitatea activității în cadrul Centrului 

Rezidențial de tip familial Brebu 

59. Îndeplinește, în limitele competenței, orice sarcină repartizată de către șeful ierarhic 

superior. 

 

ASISTENT SOCIAL  

1. Asigură și respectă promovarea drepturilor copiilor în instituție și sesizează conducerea unității 

în situațiile în care drepturile copilului sunt încălcate întocmind, la nevoie, referatele necesare 

adoptării unor măsuri de soluționare a problemelor apărute. 

2. La intrarea copilului în centrul de plasament verifică documentele. 

3. Consemnează intrarea în registrul unității, însoțește copilul la cabinetul medical pentru a fi luat 

în evidența și îl repartizează la grupa de copii. 

4. Urmărește evoluția copilului în unitate alături de familia rezidenta/instructor de educație, 

participă la orientarea școalară și profesională – îl înscrie la școală imediat după intrarea în 

unitate. 
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5. Ia legătura cu părinții care vizitează copiii în centru, pentru o mai bună cunoaștere a situației 

familiale și a intențiilor acestora și se deplasează periodic la domiciuliul copilului pentru 

revaluarea măsurii de protecție. 

6. Pe parcursul întâlnirilor cu părinții, asistentul social mediază relația părinte-copil-unde este 

cazul –și apară interesele copiilor. 

7. Sesizează și propune schimbarea strategiei de acțiune – a obiectivelor - atunci când instituția o 

cere. 

8. Asigură reevaluările măsurilor de protecție în conformitate cu legislația în vigoare. 

9. Întocmește rapoarte de anchetă socială după deplasarea pe teren, prezintă și susține cazurile în 

fața Comisiei pentru Protecția Copilului/înaintează dosarul către instanța de judecată unde este 

cazul. 

10. Întocmește actele necesare pentru efectuarea cărților de identitate și a vizelor de flotant și 

însoțeste copiii la Serviciul Public de Evidență a Populației. 

11. Însoțește copiii la instanța de judecată atunci când urmează să se instituie o măsura de 

protecție dacă copilul a fost adus în regim de urgență. 

12. Colaborează cu echipa pluridisciplinară în vederea întocmirii și reevaluării planurilor de 

intervenție specifică, urmarind modul de îndeplinire a obiectivelor propuse. 

13. Colaborează cu echipa multidisciplinară pentru realizarea unei strategii comune de actiune, în 

scopul asigurarii coerenței și continuității intervențiilor care privesc copilul, a unei finalități 

comune - pregătirea copilului în vederea integrării /reintegrării în cadrul familiei naturale sau 

extinse și/sau integrării socio-profesionale. 

15. Alături de psiholog, medic, educator, instructor, familie rezidentă, stabilește cele mai adecvate 

măsuri educative pentru dezvoltarea morală a copiilor, pentru corectarea tulburărilor de 

comportament pentru restabilirea echilibrului psihic. 

16. Colaborează cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C., cu alte instituții și organizații similare în 

domeniul protecției drepturilor copiilor. 

17. Prezintă la solicitarea D.G.A.S.P.C. - sau a altor instituții abilitate o sinteză privind aspectele 

semnificative ale dezvoltării copiilor din centru. 

18. Centralizează și transmite lunar către Serviciul Monitorizare, Strategii, Programe, situații 

privind intrarile-ieșirile din centru și rapoarte de activitate. 

19. Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic. 

20. Respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a centrului Codul 

de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova. 

21. Participă la cursuri de formare profesională. 

22. Ține evidența la zi a dosarelor copiilor. 

23. Întocmește Planul Individualizat de protecție al copilului și PIS conform cerințelor legislative 

în domeniu. 

24. Contribuție activă în vederea realizării unui climat cât mai armonios în cadrul centrului. 

25. Consiliere socială și juridică acordată beneficiarilor. 

26. Pastrează confidențialitatea informațiilor pe care le deține, referitoare la copii, personal, 

instituție. 

27. Promoveaza drepturile și interesele copilului. 

28. Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea complexului dacă integritatea fizică si morală a vreunui copil este în pericol sau dacă 

a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra copilului. 

29. Îndeplinește, în limita competenței, orice sarcină repartizată de către șeful ierarhic superior. 

 

PSIHOLOG  

1. Realizează evaluarea psihologica a beneficiarilor repartizați. 
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2. Stabilește programul individual al copiilor, de terapie psihologică și socială cu obiectivele și 

activitățile de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării. 

3. Aplică periodic grile de evaluare a programelor de terapie, urmărind evoluția stării copiilor 

4. Întocmește și participă la programele de integrare socială pentru copiii propuși pentru 

dezinstituționalizare  

5. Consiliere psihologică la solicitarea instanței de judecată pentru minori 

6. Transmite informații și cunostințe cu privire la diagnosticul copilului, regulile de bază pentru 

ameliorarea prognosticului, conform procedurilor de lucru 

7. Organizează întalniri periodice cu instructorii de educație, pentru stabilirea obiectivelor și 

activitaților cuprinse in programul individual al copilului 

8. Urmarește permanent modul în care acestea sunt aplicate și monitorizează permanent 

rezultatele obținute 

9. Participă la diferite intalniri de specialitate dacă este solicitat de conducere 

10. Alcătuiește și urmărește realizarea proiectelor personalizate în colaborare cu echipa 

pluridisciplinară. 

11. Consilierea individuală și de grup acordată beneficiarilor și reprezentanților legali. 

12. Întocmirea caracterizării și evaluarii la cererea reprezentanților legali în vederea 

completării dosarelor sociale ale beneficiarilor serviciului. 

13. Contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului în vederea ameliorării/recuperării . 

14. Întocmește documentele specifice (fișe individuale, fișe de evaluare, rapoarte, analize) 

pentru activitățile la care participă și care i se solicită de superior. 

15. Realizează un plan individual de recuperare psihologică pentru fiecare beneficiar și 

înregistrează evoluția 

16. Prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari /intervenții/rezultate, ori de câte 

ori sunt solicitate de superiorul ierarhic. 

17. Răspunde de calitatea examinărilor psihologice. 

18. Păstrează confidențialitatea datelor referitoare la beneficiari în fața persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

19. Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează 

datele obținute și elaboreaza recomandările pe care le considera necesare. 

20. Colaborează cu ceilalți specialisti din centru pentru a stabili și a aplica planul terapeutic de 

recuperare individual pentru fiecare beneficiar. 

21. Investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale 

beneficiarilor. 

Contribuie prin activitatea pe care o desfășoară la dezinstituționalizarea persoanelor din 

instituție. 

22. Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a 

fost martor la  vreun abuz săvârșit 

23. Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

complexului, Codul deontologioc profesional, Codul de conduită al personalui contractual al 

DGASPC Prahova 

24. Va îndeplini orice altă sarcină dată de conducerea unității, în limita competenței 

 

ASISTENT MEDICAL   

1. Urmărește să respecte regulile de igienă în ceea ce privește păstrarea, consumarea în termen 

de garanție și prepararea alimentelor, conform instrucțiunilor DSV și DSP. 

2. Controlează existența probelor alimentare zilnice. 

3. Ajută la întocmirea foii de alimentație zilnică. 

4. Calculează lunar indicele de dezvoltare staturo-ponderală a fiecărui copil. 
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5. Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din unitate. 

6. Urmărește starea de sănătate a copiilor. 

7. Recoltează analizele indicate de medicul copiilor. 

8. Recoltează analizele personalului din unitate pentru controlul periodic - urmărește și verifică 

existența și periodicitatea acestora. 

9. Alături de instructorii de educație, poate participa la programul instructiv-educativ. 

10. Izolează copiii suspecți sau bolnavi și informează medicul. 

11. Răspunde de aplicarea corectă a tratamentului copiilor. 

12. Informează părinții despre starea de sănătate și evoluția copilului în unitate. 

13. Efectuează educația sanitară a copiilor, stabilind lunar o temă medicală ce va fi abordată și 

susținută în fața copiilor conform nevoilor identificate și pentru care se întocmește un proces 

verbal 

14. Preia copilul nou intrat, observă simptomele și starea de sănătate, măsoară și înregistrează 

funcțiile vitale, iar dacă starea copilului o impune anunță imediat medicul  

15. Îngrijește copilul conform planului de îngrijire, terapeutic și informează medicul de 

familie/specialist în mod sistematic privind evoluția lui. 

16. Identifică problemele de îngrijire a copilului, stabilește prioritățile, elaborează și 

implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute pe tot parcursul 

îmbolnăvirii. 

17. Pregătește copilul bolnav, prin tehnici specifice pentru examinările necesare, organizează 

transportul lui și la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului. 

18. Efectuează procedurile terapeutice, tratamente și investigațiile la indicația medicului. 

19. Acordă primul ajutor în situații de urgență și chemă medicul. 

20. Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical 

21. Răspunde de preluarea medicamentelor, de distribuirea lor corectă și completă. 

22. Participă la ședințele periodice stabilite și anunță problemele existente. 

23. Asigură păstrarea și utilizarea instrumentarului și a aparaturii din dotare și a inventarului 

existent. 

24. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal 

25. Se preocupă de actualizarea cunoștintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 

de educație continuă și conform cerințelor postului. 

26. Participă la activități de formare în domeniul medical și al îngrijirilor pentru sănătate.  

27. Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și 

cerințelor postului.  

28. Organizează și desfășoară programe de educație pentru sănătate, activități de consiliere 

educative și demonstrații practice pentru copii. 

29. Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de 

îngrijire. 

30. Semnalează medicului curant orice modificări depistate  

31. Respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a medicamentelor uzuale, precum și 

a medicamentelor cu regim special. 

32. Anunță imediat conducerea asupra deficiențelor de igienă (alimentare cu apă, instalații 

sanitare, încălzire, etc) 

33. Respectă permanent și răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea și 

dezinfecția mâinilor, igiena corporală cât și a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea 

tratamentelor prescrise. 

34. Instruiește personalul care asigură curățenia cu privire la normele și regulile M.S. 



21 
 

35. Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în pericol sau dacă 

a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil. 

36. Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial. 

37. Respectă regulamentele interioare și confidențialitatea tuturor datelor cu privire la copiii din 

centrul de plasament și centrul de zi. Respecta Metodologia de Organizare și Functionare a 

complexului, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova. 

 

ART. 12 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
Personalul administrativ de la nivelul complexului asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. 

 

ART. 13 

Finanţarea centrului 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cei puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Județean Prahova 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

ANEXE: 

- PO SRC – 01 Procedura operaţională privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare  

- PO SRC – 02  Procedura operaţională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, 

cu modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC – 11 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și 

revizuirile ulterioare 

- PO SRC – 12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, cu modificările și 

revizuirile ulterioare 
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COD: PO SRC-01  
 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 
până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 

-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 
documentele copilului  

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 
- face triajul epidemiologic; 

- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 
- face demersuri pentru obținerea documentelor 

medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 
solicitare dispoziție MC; 

- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   
 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 

echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  
- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  
- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 

- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 
- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 

recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 
- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 
inițială și face evaluarea la primirea în 

centru 

-întocmește programul de acomodare 
- participă la evaluarea copilului în 

cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 
acomodare 

 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 
- întocmește și organizează programul 

de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 
pentru o perioadă de mimin 2 

săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 11 din 20 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

5 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

15 

 

 

 

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                                                        Anexa nr. 3.17.3 

                            la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                              din ………………                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI 

”CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI” DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ”SF. FILOFTEIA” CÂMPINA 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social 

„Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Sf. Filofteia” Câmpina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova, în vederea 

asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 

oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 
Serviciul social „Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități” cod serviciu social 8891CZ-C-III, 

este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare  seria AF 000837, deţine Licenţa 

de funcţionare seria LF nr.0005317/29.10.2015, cu sediul in Câmpina, Str. Mărășești, nr. 38, jud. 

Prahova, fiind o componentă funcțională a Complexului de Servicii ”Sfânta Filofteia” Câmpina. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 
(1) Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina este de a ameliora deficiențele 

de diverse tipuri ale copiilor, pentru o cât mai buna integrare în mediul familial și social, 

oferindu-le posibilitatea să-și dezvolte întregul lor potențial. Centrul își propune să promoveze 

schimbarea de atitudine față de copiii instituționalizați și a celor cu dizabilități psihice și fizice. 

(2) Centrul are drept misiune prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor, prin 

asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru 

copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii 

legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. 
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(3) Serviciile oferite de centrul de zi pentru copilul cu dizabilități sunt complementare 

demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile 

părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, 

corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial. Centrul are în 

componență 4 cabinete: kinetoterapie și masaj terapeutic, logopedie, psihoterapie și terapie 

ocupațională 

(4) Beneficiarii centrului sunt copii cu dizabilități și tulburări în dezvoltare îngrijiți în cadrul 

familiilor naturale/extinse/substitutive din județul Prahova și părinții sau alți reprezentanți legali 

ai acestora, precum și copiii instituționalizați în sistemul rezidențial. 
 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social „Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor 

acte normative secundare aplicabile domeniului 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor 

(3) Serviciul social „Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități” este înfiinţat prin: Hotărârea nr. 

56/13.05.2004 a Consiliului Județean Prahova şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

ART.  5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social „Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina 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 „Centrul de Zi 

pentru copiii cu dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 

Câmpina sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
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j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina sunt: 

a) copii cu dizabilități îngrijiți în familia naturală sau substitutivă din județul Prahova, 

copii cu întârziere în dezvoltarea psiho-motorie și de limbaj, copii cu tulburări de pronunție și 

articulație; 

b) părinții/ familiile/ reprezentanții legali/ AMP ai copiilor înscriși în programul de 

recuperare. 

c) copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile 

legii, a măsurii plasamentului 

d) copiii aflați în dificultate pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în 

regim de urgență;  

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt prezentate în Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor cu dizabilități în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități, elaborată de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de 

servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

Accesul beneficiarilor în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități se face în 

baza dispoziției de acces, semnată de directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

 (3) Condiţii de încetare a serviciilor  

Condiţii de încetare a acordării serviciilor sunt prezentate în Procedura operațională 

privind Încetarea acordării serviciilor în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități elaborată de 

către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor 

de servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

Dispoziția privind retragerea accesului la serviciile Centrului de Zi pentru Copii cu 

Dizabilități este semnată de directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Zi pentru copiii cu 

dizabilități” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina au 

următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 

luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
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d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

i) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la 

situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

j) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

k) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

l) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

m) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor 

furnizate şi primite; 

n) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; 

o) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primate. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Zi pentru copiii cu 

dizabilități” 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; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament.  

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina 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. admiterea și evaluarea copiilor în cadrul centrului; 

3. întocmirea și aplicarea planurilor individualizate de protecție și a programelor de 

intervenție specifică; 

4. activități de recuperare neuromotorii și stimulatorii pentru ameliorarea întârzierii în 

dezvoltarea vorbirii și recuperării deficiențelor în pronunție și ameliorarea retardului la nivel 

afectiv si cognitiv; 

5. activități specifice de educare și recuperatorii, de grup și individuale care urmaresc 

informarea și transmiterea de cunoștințe, deprinderi, stimularea dezvoltării personalității 

copilului; 

6. consiliere socială şi psihologică pentru copil şi familie, individuală și de grup, suport 

pentru menţinerea relaţiei dintre familie şi copil, sprijin pentru socializare-reintegrare familială 

pentru copii; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. distribuirea de pliante, materiale informative; 
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2. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primăria, unitățile 

sanitare, școli, etc.) în vederea identificării potențialilor beneficiari; 

3. reprezentanții beneficiarilor sunt informați periodic despre evoluția acestora, li se oferă 

informații despre diferitele afecțiuni ale copiilor în scopul de a îi ajuta să înțeleagă cât mai bine 

nevoile lor și pentru a-i transforma în parteneri în procesul de recuperare; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 

potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor îmoptriva oricarei forme de 

intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

2. încurajeaza implicarea membrilor comunitătii prin voluntariat; 

3. inițiază acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul sau 

în comunitate, accesarea și modul de funcționare, urmărește și promovează o schimbare a 

atitudinilor și opiniei publice în ceea ce privește conceptul de dizabilitate; 

4. prin activitățile de informare la nivelul comunității centrul promovează 

integrarea/includerea social deplin și activă a copiilor cu dizabilități; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea 

demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de 

calitate, conform legislației în vigoare; 

2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin aplicarea de chestionare și 

discuții directe cu reprezentanții beneficiarilor; 

4. aplicarea de chestionare privind măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu 

privire la serviciile oferite; 

5. obiectivele stabilite pentru fiecare beneficiar şi metodele de lucru stabilite sunt obiectul 

evaluărilor periodice, ca modalitate de control al eficienţei serviciilor oferite; 

6. participarea personalului la cursuri și programe de formare continuă; 

7. atragerea de parteneriate și atragerea de fonduri suplimentare, cu respectarea legislației 

cu privire la sponsorizări și donații, pentru diversificarea serviciilor și îmbunătățirea bazei 

materiale 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

1. administratorul gestionează patrimoniul instituției și răspunde de integritatea acestuia, 

asigură și supraveghează buna funcționare a retelelor de furnizare a utilităților în cadrul centrului 

(energie electrică, caldură, apă rece și apă caldă), răspunde de funcționarea în bune condiții a 

utilităților); 

2. șeful birou contabilitate asigură desfășurarea activităților financiar-contabile la nivelul 

complexului, urmărirea alocării fondurilor necesare pentru buna desfășurare a activității și a 

modului de folosire a acestora, asigurarea inventarierii periodice, colaborarea cu alte instituții 

și/sau societăți comerciale; 

3. finanțarea serviciului se face de către Consiliul Județean Prahova și prin efortul 

sponsorilor; 

4. numărul şi structura de personal ale serviciului sunt satisfăcătoare pentru îndeplinirea 

misiunii acestuia în condiţii optime. Resursele umane ale serviciului au pregătirea 

corespunzătoare şi abilităţi de a lucra cu copiii şi în echipă; 
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5. activități de atragere de fonduri suplimenatre cu respecatrea legislaiei privind 

sponsorizarile si donatiile  

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1) Serviciul social „Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina funcţionează cu un număr de 13 salariati conform 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova, din care: 

a) personal de conducere: Șef Complex la nivelul tuturor componentelor, Coordonator 

personal de specialitate, Șef serviciu contabilitate-administrativ ce coordonează compartimentul 

contabilitate-administrativ și asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității 

financiare și administrative la nivelul tuturor serviciilor ale complexului (Centrul de Resurse și 

Asistență Socială, Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, Centrul rezidențial de tip familial 

Brebu, Apartamente sociale pentru tineri ce urmează cursurile învățământului superior) 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

psiholog, instructor de educație, kinetoterapeut, asistent medical, maseur; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire din 

structura compartimentului contabilitate - administrativ: inspector de specialitate,  administrator, 

magaziner, muncitor calificat tâmplărie, îngrijitori. 

(2) Raportul angajat/beneficiar – Numărul și structura de personal sunt suficiente și 

corespunzatoare pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de CZD conform prevederilor SMC 

și planului anual de acțiune. 

   

ART. 9 

Personalul de conducere 
(1) Personalul de conducere: 

a) Șef Complex (111225); 

b) Coordonator personal de specialitate (111220). 

c) Șef serviciu contabilitate-administrativ (111225) 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:  

ȘEF COMPLEX 

1. asigura, in cadrul unitatii, promovarea actelor normative in vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

2.ia in considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

6.răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul din cadrul unității și dispune, în 

limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

7.organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare si functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează 

desfășurarea activității în cadrul unității ;  

8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase 

a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 
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10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice și a numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul 

unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor 

alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, 

dupa caz, normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătătirea activității de asistenta 

sociala in instititie, 

19. evalueaza anual personalul din subordine si propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu 

respectă legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără 

plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat si cuantumul 

primelor, in raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea finaciară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 

32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

35.intocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 
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36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol 

sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea 

DGASPC Prahova, in limita competentei. 
 

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 

- asigură, în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire cu privire la 

drepturile copilului, ia în considerare orice sesizare și analizează orice sesizare îi este adresată, 

referitoare la încălcări  ale  drepturilor copilului ; 

- asigură și răspunde de activitatea de specialitate a serviciilor sociale ale complexului ; 

-alături de șeful de complex gestionează unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor 

conducerii DGASPC Prahova. 

-asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul DGASPC Prahova; 

-alături de șeful de complex asigură coordonarea, îndrumarea si controlul personalului din 

subordine, conform organigramei; 

-răspunde de calitatea activitățîlor desfasurate de personalul de specialitate din cadrul unității si 

dispune, in limita competenței, măsuri de organizare  care sa conducă la îmbunătățirea acestor 

activități sau după caz, formulează propuneri în acest sens; 

-organizează activitatea personalului de specialitate și asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioară și a procedurilor care reglementează desfășurarea activității în 

cadrul unității ; 

-asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, in concordanta cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vedereaasigurării unui climat propice dezvoltării armonioase 

a copilului ; 

-revizuiește  periodic  și propune în scris șefului de complex aprobarea stucturii organizatorice și 

a numărului de personal ; 

-elaborează, revizuiește și propune spre aprobare șefului de complex fișele de post ale 

personalului de specialitate din cadrul unității (cu exceptia personalului contabilitate-

administrativ) ; 

-elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului de 

specialitate la programele de instruire și perfectionare ; 

-face propunuri privind planul anual de acțiune pentru toate serviciile sociale ale complexului și îl 

prezintă spre analiză  șefului de complex și aduce la indeplinire planul de activitate al unității, în 

limita resurselor alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

-elaborează rapoartele generale privind activitatea compartimentelor din subordine unității, stadiul 

implementarii obiectivelor și întocmeșe informări pe care le prezintă la DGASPC Prahova. 

- centralizează și întocmește raportul lunar/ raportul anual de activitate al compartimentelor 

complexului  ; 
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-elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială 

și protecția copilului in instituție ; 

-sesizează șeful de complex cu privire la situațiile în care salariații nu respectă legile, 

regulamentele, procedurile de lucru, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

-vizează corespondența unității pe linia compartimentelor de specialitate și urmărește circuitul 

documentelor în instituție ; 

-urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere  a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora ; 

-colaborează cu alte instituții publice  sau organizații  nonguvernamentale la acțiuni care vizează  

îmbunătățirea  serviciilor de asistență  socială oferite beneficiarilor ; 

-desfașoară activități de identificare a surselor extrabugetare  de finantare a unității ; 

-elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în 

comunitate , în funcție de resursele financiare alocate ; 

-asigură îndrumare metodologică personalului aflat în subordine ; 

-răspunde de îndeplinirea standardelor minime de calitate în cadrul serviciilor care le coordonează 

(Centrul de Resurse si Asistență Socială ,Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, Centrul 

Rezidențial de tip familial Brebu, Apartamente) în conformitate cu prevederile legale ; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

informează șeful de complex cu privire la salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător 

atribuțiile, cu respectarea prevederîlor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului 

muncii etc.; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

- colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civîle 

în vederea schimbuluide bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de 

asigurăre a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să 

răspundă nevoîlor persoanelor beneficiare; 

- asigură buna desfăşurare a raporturîlor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

- reprezintă serviciul în relaţiîle cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţîle şi 

instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

- 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 

civîle active în comunitate, în folosul beneficiarîlor; 

-asigură îndeplinirea măsurîlor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarîlor a 

prevederîlor din regulamentul propriu de organizare şi funcționare; 

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

-respecta codul deontologic profesional, Regulamentele de Organizare si Funcționare ale 

complexului,Regulamentul de ordine interioară,Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova ; 

-adoptă permanent un comportament in măsura sa promoveze imaginea si interesele unității ; 

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de  nerespectarea 

acestora ; 

-obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor la 

vreun  abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

-responsabil cu riscurîle in cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfânta Filofteia Campina: 

a) consiliază personalul din cadrul complexului și asistă conducătorul complexului în 

procesul de gestionare al riscurilor.  
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b) Analizează Formularele de alertă la risc 

c) Elaborează Registrul riscurilor la nivelul compartimentului 

d) Asistă persoana care identifică riscul la elaborarea Fișei de urmărire a riscului 

e) Urmărește implementarea măsurilor de control din Planul de măsuri 

f) Elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment 

-înlocuiește șeful de complex în lipsa și pe perioada concediilor ;  

-îndeplinește orice alte atribuții  stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de șeful de complex 

sau conducerea DGASPC Prahova, în limita competenței. 

 

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE- ADMINISTRATIV 

- Coordonează si răspunde de întreaga activitate desfășurată de către personalul din cadrul 

compartimentului contabilitate- administrativ aflat în subordine. 

- Asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității financiare și 

administrative la nivelul tuturor serviciilor complexului (Centrul de Resurse și Asistență Socială, 

Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, Centrul rezidențial de tip familial Brebu, Apartamente). 

- Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţîlor desfăşurate de personalul 

serviciului pe care îl conduce şi propune în scris șefului de complex demararea anchetei  

disciplinare pentru salariaţii din subordinea serviciului administrativ-contabilitate, care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederîlor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc. 

- Răspunde de calitatea activităţîlor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 

contabilitate-administrativ şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă 

la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;sigură buna 

desfăşurare a raporturîlor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

- Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele 

unității. 

- Răspunde de asigurarea calităţii la lucrărîle executate în cadrul biroului și respectă 

procedurîle de lucru; 

- Răspunde de respectarea programului de muncă și a disciplinei muncii în cadrul 

serviciului care îl coordonează 

- Asigură organizarea si gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al 

unității în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare și normele sau reglementările interne; 

- Organizează și pregătește documentele supuse controlul financiar preventiv, stabilind 

operatiunîle si documentele ce se supun controlului financiar preventiv 

- Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, cel puțin odata pe an, pe 

precum si in orice situatii prevazute de lege sau de câte ori șeful de complex o cere 

- Răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în 

cadrul serviciului. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele și funcția celui 

care îl întocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în acestea 

- Răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității prin 

executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora. 

- Răspunde de buna pregatire profesionala a salariaților din subordine și propune masuri 

pentru perfecționarea cunoștințelor acestora;  

- Răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, 

republicată, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în 

vigoare, pe linie economică si financiar-contabilă; 

- Întocmește ștatul de funcții și organigrama instituției. 

- Întocmește bugetele de venituri și cheltuieli ale instituției în funcție de legislația în vigoare 

și necesități, face propuneri de modificare a acestora, pe parcursul anului în funcție de necesități. 
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- Întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe surse de venituri. 

- Întocmește și răspunde de evidența contabilă sintetică și analitică 

- Verificărea înregistrarea în contabilitate a actelor justificative necesare înregistrărilor 

contabile 

- Verifică formele pentru efectuarea încasărilor și plăților in numerar sau virament, de 

urmarire a debitelor și achitare a creditelor, furnizorilor și evidența acestora 

- Întocmeste lunar registrele jurnal de casă, intrări și ieșiri, balanțele sintetice și analitice ale 

acestora, cât și fișele sintetice și analitice ale acestora, exceptând analiticele conturilor de mai sus 

- Verifică și întocmeste spre plată drepturile de personal 

- Întocmeste documentele aferente drepturilor de personal 

- Întocmeste lunar sau la cerere raportarîle către DGASPC, FINANTE,ANPC etc. 

- Organizează evidența contractelor incheiate de instituție, verifică realitatea si legalitatea si 

urmărește executarea acestora 

- Organizează gestionarea patrimonială a instituției și verifică prin sondaj gestiunile 

- Ține evidența sintetică si analitica a gestiunii la alimente și materiale în depozit 

- Ține evidența sintetică a gestiunii de valori 

- Ține evidența sintetică a gestiunilor mijloace fixe și obiecte de inventar și echipament de 

consum 

- Verifică și aprobă intrările și ieșirile din magazii în gestiuni 

- Organizează inventarierea valorilor materiale și bănești 

- Face valorificarea inventarierii și confruntul acesteia  cu evidențele contabile 

- Instruieste și controlează personalul cu atribuții de gestionar, administrator, organizează 

crearea de garanții și garanții suplimentare gestionarilor și subgestionarilor 

- Urmărește aplicarea și respectarea baremelor de hrană, gramajelor, consumul de materiale 

lunar, verifică și semnează listele de alimente, bonurile de consum 

- Verifică și aprobă împreună cu conducătorul instituției  propunerile de casare a bunurilor 

- Controlează persoana desemnata cu arhivarea tuturor documentelor contabile 

- Propune conducătorului instituției desemnarea comisiîlor de receptie, licitatie,oferte , 

testarea  pieteii, inventariere si casare 

- Semnează « bun de plată » pentru facturile unității și «certificat în privința realității, 

regularității și legalității și proiectul de operațiuni care se vor înainta către DGASPC Prahova  

- Urmărește legislația și are obligativitatea de a fi la zi cu aceasta și se ocupă de abonarea 

instituției la Monitorul Oficial, Colecții de legi și alte publicații necesare instituției, organizează  

și urmărește evidența acestora 

- Cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de 

nerespectarea acestora 

- Răspunde de legalitatea și realitatea evidențelor contabile în fața controlalelor ce vin în 

unitate, îndeplinind și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau de conducătorul unității 

- Înlocuitor al persoanei responsabile cu organizarea și conducerea evidenței 

angajamentelor bugatare și legale 

- Întocmește fișele de post și fișele de evaluare anuală ale salariaților din subordine 

- Verifică întocmirea documentelor din sponsorizări și donații 

- Îndeplinește atribuții în vederea asigurării activității SSM și PSI pentru personalul din 

subordine 

- Obligativitatea semnalarii situatiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost 

martor la vreun  abuz săvârșit asupra vreunui copil 
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- Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

fiecărui serviciu in parte, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului 

contractual al DGASPC Prahova si toate procedurîle operationale de la nivelul complexului. 

- Îndeplinește și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau conducătorul unității în limita 

competențelor. 

(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
*
. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate: 

a) asistent medical  (325901); 

b) kinetoterapeut (226405); 

c) instructor de educație (235204 ); 

d) psiholog (263402); 

e) maseur (325501) 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

Psihologul CZD îndeplinește atribuții și pentru Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu 

din cadrul complexului. 

Un instructor de educație îndeplinește atribuții și pentru serviului social Apartamente 

sociale pentru tinerii care urmează o formă de învățământ superior din cadrul complexului. 

Asistenții medicali au atribuții și pentru Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu din 

cadrul complexului. 

PSIHOLOG  

- Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor repartizați 

- Stabilește programul individual al copiilor, de terapie psihologică și socială cu obiectivele și 

activitățile de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării. 

- Aplică periodic grile de evaluare a programelor de terapie, urmârind evoluția stării copiilor 

- Întocmește și participă la programele de integrare socială pentru copii propuși pentru 

dezinstituționalizare  

- Consiliere psihologică la solicitarea instanței de judecată pentru minori 

- Transmite informații și cunostințe cu privire la diagnosticul copilului, regulile de bază pentru 

ameliorarea prognosticului 

- Participă la întâlniri periodice cu echipa pluridisciplinară, pentru stabilirea obiectivelor și 

activităților cuprinse în programul individual al copilului 

- Urmărește permanent modul în care acestea sunt aplicate și monitorizează permanent rezultatele 

obținute 

- Participă la diferite întâlniri de specialitate dacă este solicitat de conducere 

- Alcătuiește și urmăreste realizarea proiectelor personalizate în colaborare cu echipa 

pluridisciplinară. 

- Consilierea individuală și de grup acordată beneficiarilor complexului și reprezentanților legali. 

- Întocmirea caracterizării și evaluării la cererea reprezentanților legali în vederea completării 

dosarelor sociale ale beneficiarilor serviciului. 
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- Contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului în vederea ameliorării/recuperării retardului. 

- Întocmește documentele specifice (fișe individuale, fișe de evaluare, rapoarte, analize) pentru 

activitățile la care participă și care i se solicită de superior, de reprezentanții legali, instituții, 

DGASPC Prahova 

- Obligativitatea semnalării situațțiilor de violență asupra copilului : sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor la 

vreun abuz săvârșit 

- Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

complexului, Codul deontologioc profesional, Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova 

- Va îndeplini orice altă sarcină dată de conducerea unității, în limita competenței. 

 

KINETOTERAPEUT  

1. Să aplice metode destinate recuperării deficiențelor care intră în sfera sa de competență, tuturor 

copiilor care sunt incluși în activitatea centrului de recuperare. 

2. Să aplice tratament kinetoterapeutic corespunzător tuturor copiilor incluși în cadrul 

complexului care au recomandarea medicului neuropsihiatru pentru acest tratament. 

3. Să cunoască în amănunt starea de sănătate a copilului pentru a evita eventualele probleme 

neurologice ce pot aparea în timpul aplicării metodelor de recuperare. 

4. Kinetoterapeutului îi revine integral responsabilitatea pentru întocmirea și efectuarea 

tratamentului recuperator, ca parte componentă a PIS pentru sănătate. De asemenea 

kinetoterapeutul este responsabil pentru orice accident care survine pe durata în care copilul este 

în sala de kinetoterapie. 

5. Să evalueze dezvoltarea motorie a copilului cu deficiențe fizice, la începerea tratamentului de 

recuperare și ulterior la termenele stabilite în proiectul de intervenție specifică. 

6. Să întocmească planul de recuperare pentru fiecare copil în parte; în acest scop va stabili 

obiective clare, la termen, care vor fi trecute sub semnatură în proiectul de intervenție personalizat 

al copilului. 

7. Să evalueze periodic progresele înregistrate de copii, la termenele stabilite în proiect. 

8. Să țină o evidență clară a copiilor și a activităților care se realizează cu aceștia, în acest scop va 

completa în permanență foile de observație clinică, pentru o bună monitorizare a progreselor 

copiilor în ceea ce privește dezvoltarea aptitudinilor fizice. 

9. Să colaboreze cu ceilalți specialiști (psiholog, logoped, asistent social, instructor de educație) 

pentru a asigura o intervenție de înaltă calitate, adaptată la specificul personal al fiecarui copil.  

10. Să facă recomandări ce pot fi aplicate fără riscuri de personalul educativ și de îngrijire -

anumite mișcări, poziții ale coloanei vertebrale etc cu scopul de a realiza o minimă solicitare 

continuă de natura sa completeze intervenția recuperatorie a copilului și în afara sălii de 

kinetoterapie. 

11. Să respecte normele de igienă pentru colectivitățile de copii, având obligația să cunoască 

legislația cu privire la aceasta. 

12. Să solicite conducerii complexului proteze, orteze si orice alte aparate care sunt necesare 

pentru corectarea deficiențelor copiilor; să sprijine părinții și asistenții maternali pentru obținerea 

acestor aparate, îndrumându-i spre cabinetele de specialitate. 

13. Să colaboreze cu familiile copiilor furnizând acestora informații și recomandări menite să 

ducă la îmbunătațirea climatului dezvoltării psiho-fizice a copilului în mediul familial. În același 

timp are obligația respectării confidentialitații cu privire la informațiile despre copil față de orice 

persoană neautorizată. 
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14. Să manifeste un comportament profesionist în relațiile cu copiii, cu părintții acestora, cu 

asistenții maternali, cu ceilalți membrii ai personalului, precum și cu orice alte persoane cu care 

vine în contact pe perioada programului de lucru. 

15. Să furnizeze, la solicitarea șefilor ierarhici, informații și rapoarte despre copii și/sau despre 

activitățile realizate cu aceștia. 

16. Să cunoască și să respecte drepturile copilului; să respecte confidențialitatea  datelor cu 

privire la copii. 

17. Să participe la cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale, pentru a menține contactul cu 

noutățile în domeniu. 

18. Să solicite la nevoie dotările necesare pentru o intervenție terapeutică de calitate; Solicitarea 

se va face în scris prin referat de necesitate către conducere. 

19. Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

centrului, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova. 

20. Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost 

martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil. 

21. Îndeplinește și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau de conducătorul unității 

 

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE  

- Să cunoască misiunea și locul serviciului în sistemul de servicii sociale. 

- Să cunoască și să respecte Standardele minime obligatorii, procedurile de aplicare a acestora în 

cadrul complexului, precum și Regulamentul de Ordine Interna al complexului; 

- Să cunoască și să respecte drepturile copiilor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul 

centrului. 

- Să facă parte din echipa pluridisciplinară care întocmește și implementează Programul 

personalizat de intervenție al beneficiarilor. 

- Participă la întocmirea proiectului individualizat al copilului, evaluează la termen obiectivele de 

recuperare stabilite și contribuie la evaluările/rapoartele de evaluare ale copiilor. 

- Stabilește obiective operaționale în funcție de scopul de recuperare urmărit, stabilește activitățile 

specifice și evaluează obiectivele la termenul stabilit și contribuie la efectuarea evaluările anuale 

ale beneficiarilor. 

- Cunoașterea și stimularea dezvoltării personalității fiecarui copil: studiază dosarul și fișa 

medicală pentru cunoasterea diferitelor forme de deficiențe ale copilului. 

- Urmărește comportamentul copilului pe parcursul activităților desfășurate și intervine pentru 

prevenirea/corectarea diferitelor dificultaăți comportamentale. 

- Stabilește, planifică și adaptează activitățile specifice, estimează perioada de timp necesară 

pentru îndeplinirea obiectivelor în scopul unei intervenții eficiente și particularizate. 

- Să desfașoare activități pentru asigurarea educației informale și nonformale și activități de 

socializare. 

- Dezvoltă relația copilului cu egali și alți adulți - creează evenimente de interacțiune cu alți copii 

și participă împreună cu ei 

- Analizează modul de comunicare al fiecărui beneficiar în funcție de abilitățile de comunicare 

verbală și non-verbală și stabilește modul de comunicare în funcție de obiectivele urmărite. 

- Identifică activitățile de formare a deprinderilor și utilizează oportunitățile mediului pentru 

formarea autonomiei personale și sociale. 

- Desfășoară activitațile de recuperare adaptate nevoilor specifice fiecărui beneficiar, aplică 

metodele și tehnicile de intervenție în funcție de specificul fiecărui caz. 
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- Informare/transmitere de cunoștințe și deprinderi - organizează activitati specifice de educare și 

recuperatorii, de grup și individuale ca o continuitate a muncii psihologului. 

- Desfășoară activități de abilitare motrică generală, pentru formarea autocontrolului. 

- Organizează activități pentru abilitate manuală și pentru formarea deprinderilor practice, pentru 

dezvoltarea autonomiei funcționale ; 

- Să valorifice potențialul psihic și fizic al fiecarui copil, ținând seamă de ritmul individual, în 

vederea asigurării dezvoltării depline a copiilor. 

- Realizează și completează fișa individuală a copilului 

- Analizează activitățile și rezultatele copiilor, consemnând în fișa beneficiarului, ori de câte ori 

este necesar, cel puțin odată pe lună, observații și recomandări în legatură cu obiectivele urmărite. 

- Să cunoască și să folosească procedurile și tehnicile de abordare a copiilor în activitățile 

desfășurate. 

- Să adopte un comportament pozitiv în relaționarea cu copiii, bazat pe respect, toleranță, 

acceptare, încurajare și sprijin afectiv, fără discriminări, antipații sau favoritisme. Este interzisă 

orice formă de pedeapsă fizică sau psihică asupra copiilor. 

- Respectă, în interacţiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relaţii de calitate: căldură şi 

afecţiune, limite clare şi bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a 

răspunde întrebărilor copilului, sancţionare educativă, constructivă a comportamentului 

inacceptabil al copilului, respect, deschidere şi comunicare, recunoaşterea calităţilor şi a 

reuşitelor, confidenţialitate şi încredere reciprocă 

- Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat conducerea 

instituției, dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor la 

vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil  

- Aplică normele de igienă a mediului și de securitate a persoanei. 

- Creează un mediu securizant: prevede și evită posibilele accidente prin îndepartarea surselor 

potențiale de pericol, pentru securitatea fizică si psihică a copiilor din mediul lor de activitate 

- Să raspundă pe toată durata oferirii serviciilor în cadrul programului de recuperare în centru de 

integritatea psihică și fizică a copiilor, de prezența acestora la activități, de aplicarea tuturor 

normelor privind integritatea copiilor. 

- Să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute prin exercitarea profesiei. 

 

ASISTENT MEDICAL  

- Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din unitate. 

- Urmărește starea de sănătate a copiilor. 

- Acordă primul ajutor în caz de urgență. 

- Identifică copiii suspecți sau bolnavi și informează imediat familia, reprezentantul legal și 

echipa multidisciplinară. 

- Are atribuții de ofițer de serviciu în relația cu toate autoritățile (reprezentanții Poliției, 

Corpului de Pompieri, presei etc). 

- Supraveghează respectarea regulilor de igienă urmărind respectarea normelor prevazute de 

DSP și DSV. 

- Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical 

- Răspunde de preluarea medicamentelor, de distribuirea lor corecta și completa. 

- Participa la ședințele periodice stabilite și anunță problemele existente. 

- Asigură păstrarea și utilizarea instrumentarului și a aparaturii din dotare și a inventarului 

existent. 

- Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal 
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- Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 

de educatie continua și conform cerințelor postului. 

- Participa la activități de formare în domeniul medical și al îngrijirilor pentru sănătate. 

- Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și 

cerințelor postului.  

- Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneaza în documentele specifice de 

îngrijire. 

- Respecta normele de securitate, manipulare și descărcare a medicamentelor uzuale, precum și 

a medicamentelor cu regim special. 

- Anunță imediat conducerea asupra deficiențelor de igienă (alimentare cu apă, instalații 

sanitare, încălzire, etc) 

- Respectă permanent și răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea și 

dezinfecția mâinilor, igiena corporală cât și a regulilor de tehnica aseptică în efectuarea 

tratamentelor prescrise. 

- Instruiește personalul care asigură curațenia cu privire la normele și regulile M.S. 

- Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în pericol sau 

dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil. 

 

MASEUR  

- Supraveghează starea pacienților pe perioada aplicării procedurilor de masaj. 

- Supraveghează și înregistrează în permanență datele despre starea pacientului și informează 

medicul asupra modificărilor intervenite. 

- Respectă prescripțiile făcute de medic pe fișele de tratament. 

- Informează și instruiește pacientul asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor 

terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea. 

- Aplică procedurile de  masaj,  în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor 

medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici ai fiecărei probe 

- Manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de beneficiar. 

- Consemnează pe fisele de tratament procedurile efectuate beneficiarului. 

- Ține evidența tratamentelor și procedurilor efectuate și transmite datele către serviciul de 

statistică. 

- Utilizează și păstreaza în bune condiții aparatura din dotare . 

- Pregătește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile. 

- Se preocupă de aprovizionarea și utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la aplicarea 

masajului . 

- Acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul . 

- Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea păstrării igienei și a aspectului estetic 

personal.  

- Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 

nosocomiale . 

- Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical . 

- Respectă și apară drepturile pacientului . 

- Se preocupă în permanență de actualizarea cunoștintelor profesionale prin studiu individual 

sau alte forme de educație continuă, conform cerințelor postului . 

- Participă activ la procesul de formare a viitorilor maseuri. 

- Respectă reglementările normelor de ordine interioară. 
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- Răspunde de respectarea confidențialității și anonimatului datelor și informațiilor privitoare 

la beneficiari, a intimității și demnității acestora. Toate informațiile despre starea de sănătate 

a pacientului, despre condiția medicală, diagnostic, prognoză și tratament și toate informațiile 

cu caracter personal trebuie păstrate confidențial, chiar și după moarte. Informațiile 

confidențiale pot fi divulgate doar dacă pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă 

legea susține acest lucru în mod expres. 

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

Personalul administrativ de la nivelul complexului asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc.  

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Judeţean Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate; 

d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

ANEXE 

- PO 3 - 02 Procedura operațională privind Admiterea copiilor cu dizabilități în Centrele de Zi 

pentru Copii cu Dizabilități, cu modificările și revizuirile ulterioare; 

- PO 3 – 03 Procedura operațională privind Încetarea acordării serviciilor în Centrele de Zi pentru 

Copii cu Dizabilități, cu modificările și revizuirile ulterioare 
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CM 
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                     Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com


 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor cu dizabilități în 

Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. – 3 - 02 

Ediția IV 

 

Revizia 1 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 2 din 41 

 

 

Cuprins  

 

Numărul 

componentei în 

cadrul procedurii 

operaționale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina 

 Pagina de gardă 1 

 Cuprins 2 

1. Scopul procedurii operaționale 3 

2. Domeniul de aplicare  a procedurii operaționale 4 

3. 
Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității 

procedurate 
5 

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 6 

5. Descrierea activității sau a procesului 8 

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 13 

7. Formular de evident a modificărilor 16 

8. Formular de analiză a procedurii 17 

9. Lista de difuzare a procedurii 18 

10. Diagrama de proces 19 

11. 

Anexe  

Anexa nr. 1 Model certificat de încadrare a copilului cu dizabilități în 

grad de handicap 
20 

Anexa nr. 2 Model plan de abilitare-reabilitare a copilului cu 

dizabilități/plan de abilitare-reabilitare și de tranziție a copilului cu 

dizabilități la viața de adult/plan de abilitare-reabilitare și de paliație a 

copilului cu dizabilități 

21 

Anexa nr. 3 Fișă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilități și/sau 

cerințe educaționale speciale 
26 

Anexa nr. 4 Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad 

de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării 

beneficiilor, serviciilor și intrevențiilor pentru copilul cu dizabilități 

și/sau cerințe educaționale speciale  

27 

Anexa nr. 5 Fișă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau 

cerințe educaționale speciale 
31 

Anexa nr. 6 Cerere pentru evaluarea complexă în scopul asigurării 

accesului la servicii de abilitare - reabilitare 
35 

Anexa nr. 7 Notă documente necesare întocmirii dosarului pentru 

eliberarea dispoziției de acces al copiilor cu dizabilități în centrele de 

zi 

36 

Anexa nr. 8 Contract de furnizare servicii încheiat cu familia copilului 

cu dizabilități 
38 

Anexa nr. 9 Lista zilnică de prezență a beneficiarului în centru 41 



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor cu dizabilități în 

Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. – 3 - 02 

Ediția IV 

 

Revizia 1 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 3 din 41 

 

 

1. Scopul procedurii operaționale 

 

1.1. Medierea și/sau facilitarea accesului la o serie de servicii de ordin personal și social prin  

propunerea de eliberare a unei dispoziții de acces la serviciile de abilitare-reabilitare oferite de 

centrele de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. 

 

      1.2. Asigurarea continuității activității procedurate în condiții de fluctuație a personalului. 
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2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

2.1. Prezenta P.O. se aplică în Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități (SECCD) 

din cadrul DGASPC și în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități (CZCD) din subordinea 

DGASPC . 

 

2.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: 

- Identificarea copiilor ai căror părinți doresc acces la servicii de abilitare-reabilitare, 

planificând astfel, beneficiile, serviciile și intervențiile necesare, în urma solicitărilor directe, 

a referirilor din partea specialiștilor și a sesizărilor din oficiu; 

- Verificarea îndeplinirii condițiilor și documentele necesare pentru acordarea serviciilor de 

abilitare-reabilitare;  

- Contribuirea la întocmirea, de către managerul de caz, a proiectului planului de abilitare-

reabilitare pentru copilul cu dizabilități la solicitarea părinților care doresc numai acces la 

serviciile de abilitare-reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat 

de protecție pentru copilul cu dizabilități din sistemul de protecție special; 

- Informarea părinților sau reprezentantului legal cu privire la obligația respectării și 

implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități; 

- Întocmirea dispoziției de acces/retragere la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. din 

C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. “Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” 

Câmpina, în baza documentației specifice. 

- Evidența evoluției procesului recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele 

multidisciplinare din C.Z.C.D. 

- Întâlniri de lucru cu familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. 

 

2.3. Listarea compatimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurate: 

- Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități din C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. 

“Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina 

- unități medicale 

- unități școlare 

- sevicii publice specializate de asistență socială 

- unități medicale/comunitare de recuperare/reabilitare 

- Serviciul managementul de caz pentru asistenții maternali profesioniști 

- Serviciul management de caz pentru copii 

- Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și violență în familie 
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3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate: 

 

3.1. Reglementări internaționale: 

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 

13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 18/1990 de ratificare a Convenției Organizației Națiunilor Unite; 

- Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, versiunea pentru copii și 

tineri, adoptată de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2007 și validată de România în 

anul 2012, de către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

3.2. Legislație primară: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 448/2006 (republicată, actualizată) privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

 

3.3. Legislație secundară: 

- Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal 

- Hotărârea de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 

protecţia copilului 

- Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora; 

- Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 

orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în 

vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special; 

- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

- Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor 

 

3.4. Alte documente: 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova 

- Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Codul de conduită a funcționarilor publici  

- Codul de conduită a personalului contractual 

- Atribuțiile SECCD 

- Fișele de post 
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4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 

4.1. Definiții ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedura 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor de aplicat în 

vederea realizării activității cu privire la aspectul procesual 

2. Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaționale, aprobată și difuzată 

3. Revizia în cadrul unei 

ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 

procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate 

4. Copil Persoana care nu a împlinit  vârsta de 18 ani și nu a dobândit 

capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, conform Legii 

272/2004 

5. Familie Părinții și copiii acestora 

6. Familie extinsă Copilul, părinții și rudele acestuia până la gradul IV inclusiv 

7. Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în 

subordinea consiliului județean, care realizează măsurile de 

asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, conform 

H.G. 797/2017 

8. Dizabilitate Este un concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de 

activitate şi restricţiile de participare. Acest termen denotă 

aspectele negative ale interacțiunii dintre individ, care are o 

problemă de sănătate, și factorii contextuali în care se regăsește, 

respectiv factorii de mediu și factorii personali.  

9. Abilitare și reabilitare Acele măsuri eficiente și adecvate, personalizate, inclusiv prin 

punerea la dispoziție a produselor sau tehnologiilor asistive/de 

sprijin și sprijinul reciproc între persoane cu aceleași probleme, 

pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să îşi 

menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin 

potenţialul fizic, mintal, social, educaţional şi profesional şi să 

realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii 

sau să îşi menţină, îmbunătăţească şi să îşi crească calitatea vieţii. 

Se promovează sintagma abilitare-reabilitare, cu distincţia că 

abilitarea se referă la formarea de abilităţi prin mecanisme de 

compensare, în cazul funcţiilor care nu mai pot fi recuperate, cum 

este situaţia copiilor cu dizabilităţi congenitale sau dobândite 

precoce. Reabilitarea, din perspectiva Ordinului nr. 1985 / 1305 / 

5805 / 2016, reprezintă un concept mai larg decât cel de reabilitare 

medicală.     

10. Funcţiile organismului Sunt funcţiile fiziologice ale sistemelor corpului, inclusiv funcţiile 

psihologice.  
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Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

11. Deficienţele/afectările Sunt probleme ale funcţiilor sau structurilor corpului, ca deviaţie 

semnificativă sau pierdere. Acest concept nu se suprapune peste 

conceptul de boală sau afecțiune, ci reprezintă consecința 

funcțională a acestora. Se folosește sintagma deficiență/afectare 

pentru a evidenția echivalența acestora. Deficiențele/afectările pot 

fi temporare sau permanente, evolutive, regresive sau staționare, 

intermitente sau continue. 

12. Intervenția timpurie Reprezintă ansamblul acțiunilor din domeniile sănătății, educației, 

protecției copilului, abilitării și reabilitării realizate imediat după 

depistarea precoce a dizabilității, la copiii cu vârsta cuprinsă între 

naștere și 6 ani. 

13. Servicii Sunt serviciile publice, private și pe bază de voluntariat, sociale, 

medicale, de psihoterapie și alte tipuri de terapie, de exemplu: 

logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională și educaționale 

necesare pentru reabilitarea copilului cu dizabilități. 

 

4.1. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Av. Avizare 

6. Ap. Aplicare 

7. D.G.A.S.P.C. Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

8. S.E.C.C.D. Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități 

9. C.Z.C.D. Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

10. P.A.R. Plan de abilitare-reabilitare 
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5. Descrierea activității sau a procesului 

 

5.1. Generalități 

 Admiterea copiilor la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. se face numai în baza 

dispozițiilor de acces emise de către directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

Familiile/reprezentanții legali ai copiilor se pot adresa în mod direct centrului sau prin referire din 

partea  S.E.C.C.D. și a altor servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova, precum și a unităților 

medicale, școlare, organismelor private autorizate, etc. 

- La nivel de C.Z.C.D. se întrunește echipa pluridisciplinară (psiholog, kinetoterapeut, asistent  

social, logoped, instructor de educație, etc.) pentru evaluare în vederea stabilirii cerințelor 

recuperatorii și a programului recuperator care cuprinde numărul de ședințe săptămânale pentru 

fiecare cabinet în parte. Recomandările specialiștilor din cadrul C.Z.C.D. se anexează documentației 

existente și sunt înaintate S.E.C.C.D. în vederea întocmirii dispoziției de acces. După eliberarea 

dispoziției de acces la serviciile de recuperare, se realizează evidența evoluției procesului 

recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. De 

asemenea, în scopul optimizării programelor recuperatorii, se organizează întâlniri de lucru cu 

familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. 

- Activitățile specifice (de specialitate) sunt acordate în baza Contractului de furnizare servicii  

redactat în trei exemplare și încheiat între șeful complexului și părinții/reprezentantul legal al 

copilului cu dizabilități. 

- Prezența nominală a beneficiarilor în C.Z.C.D. se înregistrează zilnic, în liste cu semnăturile  

părintelui/reprezentantului legal și/sau ale copilului cu vârstă mai mare de 10 ani ținând cont însă de 

gradul acestuia de maturitate și tipul de dizabilitate. Listele zilnice de prezență se centralizează în 

dosare lunare.   

- C.Z.C.D. întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal (este conform, complet și  

conține documentele obligatorii de la punctul 5.2.1.) și dosarul de servicii (cuprinde: fișa de 

evaluare/reevaluare și/sau documentele aferente evaluării situației copilului; programul personalizat 

de intervenție al beneficiarului; fișa de servicii, aferentă programului personalizat de intervenție al 

beneficiarului; planurile/programele individualizate elaborate pe domenii de intervenție precum: 

educație, integrare, etc.; fișele de monitorizare ale aplicării programului personalizat de intervenție 

al beneficiarului; rapoarte trimestriale). 

- În furnizarea serviciilor recuperatorii prioritatea o constituie  intervenția timpurie. 

- Pentru a evita, pe cât posibil, existența unei liste de așteptare supradimensionată, pentru a  

asigura o admitere cat mai echitabilă și în scopul evitării unei eventuale suprasolicitări a 

beneficiarilor, copiii care frecventează servicii recuperatorii similare, în sistem public sau privat, 

precum și cei care urmează, în regim de zi, cursurile învățămantului special (care pune la dispoziția 

acestuia terapii de compensare/recuperare), nu se vor număra printre destinatarii terapiilor din 

C.Z.C.D.   

 

       5.2. Documente utilizate: 

5.2.1. Lista și proveniența documentelor: 

 Documente interne respectiv formulare utilizate de D.G.A.S.P.C., conform prevederilor 

legislației în vigoare:  - cerere 

    - contract de furnizare servicii 
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                                          - plan de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități respectiv plan 

individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de protecţie specială 

 Documente externe:  

a) acte de identitate: - copie certificat de naștere copil 

           - copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul)   

            -  copie buletin/carte de identitate ambii părinți (unde este cazul) 

           - copie certificat deces părinte (unde este cazul) 

           - copie sentință civilă de divorț (unde este cazul) 

           - copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul)  

b) acte medicale: - originalele certificatelor medicale, tip A5, eliberate de  către medicul 

specialist din cadrul unităților medicale desemnate de către direcția de sănătate publică   

        - copie documente medicale adiționale (ieșiri din spital, carnet de 

consultații, scrisori medicale, etc.) 

                                          - fișă medicală sintetică eliberată de către medicul de familie 

c) acte de evaluare psihosocială a copilului: 

        - anchetă socială întocmită de către primăria de domiciliu a copilului 

cuprinzând anexa cu factorii de mediu (Anexa 6 – Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) 

        - raport de evaluare inițială întocmit de către primăria de domiciliu 

(pentru cazurile noi) 

                            - adeverințe de venit pentru ambii părinți 

        - adeverință de preșcolar/elev eliberată de unitatea preșcolară/școlară 

        - fișă psihopedagogică întocmită de către cadrele didactice de la 

grupă/clasă 

    - copie certificat de orientare școlară (unde este cazul) 

        - copie certificat de încadrare în grad de handicap în vigoare (unde este 

cazul)  
        - fișă psihologică eliberată de către psihologul atestat în psihologie clinică  

        - referat/caracterizare de la recuperare (unde este cazul) 
 

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor: 

 Documentele enumerate anterior constituie dosarul personal al copilului. Acestea cuprind 

date și informații privind situația copilului cu dizabilități, care permit evaluarea complexă, 

comprehensivă și multidimensională a copilului, familiei acestuia și a mediului în care trăiește.  

Dosarul copilului cu toată documentația enumerată anterior se înaintează SECCD care 

intocmeste dispozitia de acces la serviciile de recuperare. 

 Procesul de evaluare complexă se realizează pe patru paliere: medical, psihologic, 

educațional și social, iar din coroborarea tuturor informațiilor obținute se sintetizează planul de 

abilitare-reabilitare respectiv planul individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de 

protecţie specială. 

 

5.3. Resurse necesare: 

5.3.1. Resurse materiale: cabinete de specialitate/spații special amenajate și dotate, birouri, scaune, 

rechizite, calculatoare, imprimante, coli de scris, coli de xerox A4, registre, copiator, telefon 

5.3.2. Resurse umane: șef complex, coordonator personal de specialitate, logopezi, kinetoterapeuți, 

maseuri, șef serviciu, consilieri, inspectori, psihologi, psihopedagogi, medici, asistenți sociali  

5.3.3. Resurse financiare: bugetul D.G.DA.S.P.C. aprobat de Consiliul Judetean Prahova 
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5.4. Modul de lucru: 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității 

Pentru  copilului cu dizabilități se parcurg următoarele etape: 

  - identificarea și preluarea copiilor cu dizabilități care au nevoie de servicii de recuperare 

 - planificarea și coordonarea serviciilor/intervențiilor (planul de abilitare-reabilitare)  

      -  accesarea activităților specifice de abilitare/reabilitare (dispoziția de acces la serviciile de  

recuperare).  

Orice profesionist care interacționează cu un copil cu dizabilități, de exemplu cadrul 

didactic, consilierul școlar, profesorul itinerant și de sprijin, psihologul, medicul de familie, 

asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul școlar, preotul, membrii structurilor 

comunitare consultative și alții, are obligația de a informa familia și de a semnala situația acestuia 

(SPAS), dacă copilul nu este deja încadrat în grad de handicap, astfel încât acesta să beneficieze de 

diagnostic precoce și intervenție timpurie.  

SPAS înregistrează sesizarea și declanșează procedura de evaluare inițială. 

Căile de identificare, de către SPAS, a copiilor cu dizabilități sunt aceleași cu cele utilizate 

pentru copiii aflați în situație de risc: solicitări directe, referiri scrise, sesizări și autosesizări. 

Solicitările directe, referirile scrise, sesizările și autosesizările pot viza două aspecte: 

încadrarea în grad de handicap și/sau acordarea de servicii de abilitare-reabilitare, conform 

unui plan. 

După înregistrare, solicitările directe, referirile scrise, sesizările și autosesizările sunt 

repartizate de șeful SPAS, spre soluționare, responsabililor de caz prevenire.  

Evaluarea inițială se realizează de către SPAS în contextul familial al copilului, respectiv 

printr-o vizită la domiciliul acestuia. Ea se aplică numai copiilor care nu au certificate de încadrare 

în grad de handicap. 

Pentru copiii care au certificate de încadrare în grad de handicap nu se mai aplică evaluarea 

inițială, ci se trece direct la etapa de reevaluare complexă. 

Scopul principal al evaluării inițiale este de a stabili dacă este vorba despre un copil cu 

suspiciune de dizabilitate.  

Evaluarea inițială urmărește și identificarea situațiilor de urgență. În aceste situații, SPAS 

sesizează telefonic imediat DGASPC, iar procedurile privind încadrarea în grad de handicap și/sau 

acordarea de servicii de abilitare-reabilitare se amână până la rezolvarea situației de urgență. 

Pe parcursul evaluării inițiale, SPAS are obligația de a informa părinții/reprezentantul legal 

cu privire la importanța abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia și posibilitatea de 

a beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor. 

Evaluarea complexă vizează evaluarea multidisciplinară a copilului sub aspect social, 

medical, psihologic și educațional, documentarea și utilizarea evaluărilor în scopul încadrării în 

grad de handicap și a planificării serviciilor și intervențiilor pentru abilitare și reabilitare.   

Analiza datelor rezultate din evaluarea multidisciplinară și aplicarea criteriilor 

biopsihosociale în vederea încadrării în grad de handicap se realizează de către SECCD pentru 

copiii ai căror părinți optează pentru încadrarea în grad de handicap sau accesul la servicii de 

abilitare și reabilitare. Planificarea serviciilor și a intervențiilor pentru abilitarea și reabilitarea 

acestor copii se realizează de către managerii de caz, cu sprijinul SECCD. 

La solicitarea părinților/reprezentantului legal, planificarea beneficiilor, serviciilor și 

intervențiilor pentru abilitare și reabilitare pentru copiii ai căror părinți nu doresc încadrare în grad 

de handicap, ci doar acces la servicii, se face de către managerii de caz.  
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Pentru copiii din familie, numirea managerului de caz se face, de către directorul executiv 

adjunct, în baza referatului întocmit de șeful SECCD, în cel mai scurt timp după înregistrarea 

cererii-tip însoţite de documentele necesare. 

Pentru copiii aflați în sistemul de protecție specială, numirea managerului de caz se face, de 

către directorul executiv adjunct, în baza referatului întocmit de șeful compartimentului / biroului / 

serviciului care îi are în evidență.     

Managerii de caz din structura DGASPC pentru copiii cu dizabilități din familie se numesc 

din cadrul SECCD, în timp ce pentru copiii din sistemul de protecție specială sunt desemnați 

manageri de caz dintre profesioniștii din cadrul altor compartimente, birouri sau servicii.   

După efectuarea evaluărilor sociale, medicale, psihologice și obținerea tuturor documentelor 

necesare încadrării în grad de handicap și/sau planificării serviciilor și a intervențiilor pentru 

abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal se adresează, prin cerere scrisă, complexului de 

servicii comunitare: "Sf. Andrei" Ploiești, "Sf. Filofteia" Câmpina, "Sf. Maria" Vălenii de Munte. 

Urmare cererii, însoțită de totalitatea documentelor cuprinse în lista de la punctul 5.2.1, 

echipa de specialiști ai complexului evaluează copilul, completând recomandarea de includere în 

programul recuperator, stabilind astfel terapiile și numărul necesar de ședințe/săptămână pentru 

fiecare terapie. 

În cazul în care cerințele recuperatorii sunt diverse, iar locurile disponibile sunt insuficiente, 

profesioniștii complexului vor constata totalitatea acestora, vor recomanda parcurgerea celor libere 

și, printr-un proces verbal, vor indica conținutul listei de așteptare pe cabinete  și numărul de ședințe 

săptămânale.    

Odată îndeplinite cerințele de mai sus, se va elibera dispoziția de acces la centrul de zi 

pentru copii cu dizabilități din cadrul complexului de servicii comunitare ("Sf. Andrei" Ploiești, "Sf. 

Filofteia" Câmpina, "Sf. Maria" Vălenii de Munte). Aceasta va fi însoțită de planul de abilitare-

reabilitare respectiv planul individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de protecţie 

specială elaborat de managerul de caz împreună cu SECCD. 

Ulterior admiterii copilului la programul recuperator șeful complexului și 

părinții/reprezentantul legal vor semna contractul de furnizare servicii. 

Prin urmare, serviciile recuperatorii vor fi acordate în baza: dispoziției de acces, planului de 

abilitare-reabilitare sau planului individualizat de protecţie pentru copiii din sistemul de protecţie 

specială, contractului de furnizare servicii încheiat între părinți/reprezentantul legal și șeful 

C.Z.C.D. respectiv contractului cu familia încheiat între părinți și instituția care asigură 

profesionistul responsabil cu monitorizarea planului, excepție făcând copiii din protecție specială. 

Pe toată perioada acordării serviciilor recuperatorii se va asigura monitorizarea evoluției 

copilului astfel: 

- trimestrial, pentru copiii din protecție specială 

- semestrial, pentru copiii din familie 

- ocazional, ori de câte ori se impune/este nevoie 

Profesionistul responsabil cu monitorizarea este: 

- managerul de caz, pentru copiii din protecție specială 

- responsabilul de caz prevenire (SPAS), pentru copiii din familie 

Evaluarea periodică a obiectivelor va fi comunicată, în scris, de către complexul de servicii 

comunitare către profesioniștii/instituțiile cu atribuții de monitorizare, în scopul întocmirii, de către 

aceștia/acestea, a raportului de monitorizare (trimestrial, semestrial, ocazional).   

În procesul de evaluare/reevaluare periodică pentru încadrarea în grad de handicap,  
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specialiștii implicați în acordarea serviciilor de recuperare/reabilitare elaborează un raport de stadiu 

cu privire la evoluția copilului și rezultatele aplicării planului individualizat de 

recuperare/reabilitare. Respectivul raport va fi avizat de către șeful complexului și înmânat 

părintelui/reprezentantului legal în scopul de a-l prezenta SECCD. 

 

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

Acest proces se realizează astfel:  

- Informarea beneficiarilor și instruirea personalului 

- Întocmirea dosarului personal al beneficiarului 

- Întocmirea dispoziției de acces la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. din  

C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. “Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina, 

în baza documentației specific 

      -     Acordarea serviciilor de specialitate în baza contractului de furnizare servicii  

- Evidența evoluției procesului recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele  

multidisciplinare din C.Z.C.D. 

- Întâlniri de lucru cu familia copilului și echipele multidisciplinare din C.Z.C.D. 

 

Principiile de lucru pentru întocmirea planului de abilitare-reabilitare de către profesioniștii 

SECCD sunt: 

- recunosc și înțeleg calitățile unice ale fiecărui copil și folosesc diferențiat metode de asistare  

a copilului și familiei sale în demersurile de rezolvare a problemelor, în funcție de nevoile acestora 

- iau în considerare diferențele personale și caracteristicile culturale 

- au o atitudine nonacuzatoare față de copil/familie 

- recunosc dreptul beneficiarilor de a lua liberi deciziile și de a fi conștienți de consecințele  

acestor acțiuni, în măsura în care acestea sunt decizii pozitive și constructive, iar beneficiarii 

acționează cu moralitate, respectând legile  

- păstrează confidențialitatea informațiilor 

 

5.4.3.Valorificarea rezultatului activității:  

Membrii echipei pluridisciplinarea a SECCD: 

- implică părinții în rezolvarea problemelor 

- se implică în soluționarea problemelor apărute în integrarea socio-școlară a copiilor cu 

dizabilități, în limita competențelor și numai la solicitarea expesă a părinților/reprezentanților legali 

- comunică direct cu beneficiarii (la solicitarea acestora) și cu profesioniștii care oferă 

serviciile specializate pentru identificarea problemelor, stabilirea ajustărilor și rezolvarea 

conflictelor 

Membrii echipei pluridisciplinarea a C.Z.C.D.: 

- informează beneficiarii și familiile acestora cu privire la condițiile de admitere, oferta de  

servicii, drepturi și obligații 

- copiii și părinții/reprezentantul legal cunosc și acceptă condițiile de admitere în centru  

- ulterior admiterii copilului acordă servicii de calitate în scopul atingerii obiectivelor  

recuperatorii propuse    
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6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Managerul de caz:  

1. Înregistrează cererea părinților copilului sau a reprezentantului legal 

2. Solicită informații relevante: medicale, psihologice, educaționale, sociale 

3. Analizează datele rezultate din evaluarea multidisciplinară din cadrul complexului de servicii 

comunitare  

4. Verifică documentaţia necesară pentru emiterea dispoziţiei de acces 

5. Împreună cu SECCD elaborează proiectul Planului de abilitare-reabilitare și/sau Planul 

individualizat de protecție (pentru copiii aflați în protecție specială) 

6. Se asigură că beneficiile, serviciile și intervențiile recomandate răspund nevoilor reale și 

priorităților copilului și familiei 

7. Se asigură că familia și copilul au acces efectiv la serviciile și intervențiile recomandate 

8. Identifică persoanele responsabile în furnizarea serviciilor și intervențiilor, trecând în planul de  

abilitare-reabilitare numele complet (în cazul în care nu se identifică persoana responsabilă, se trece 

reprezentantul legal al furnizorului de servicii, urmând ca persoana responsabilă să fie comunicată 

ulterior, la prima reevaluare periodică a planului) 

9.Realizează demersurile necesare pentru corelarea și integrarea planului de abilitare-reabilitare cu 

alte planuri (cu PIP). Pentru copiii care au deja PIP, managerul de caz revizuiește PIP prin 

introducerea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor necesare abilitării și reabilitării copiilor 

10. Ține evidența evoluției procesului recuperator în colaborare cu familia copilului și echipele 

multidisciplinare din centre 

Responsabilul coordonator metodologic al activității Centrului de zi pentru copii cu  

dizabilităţi din cadrul C.S.C. "Sf. Andrei" Ploiești, C.S.C. "Sf. Filofteia" Câmpina, C.S.C. 

“Sf. Maria” Vălenii de Munte: 

1. Întocmește dispoziția de acces la serviciile de recuperare, în baza documentației specifice și  

a planului de abilitare-reabilitare aferent respectiv planului individualizat de protecţie pentru copiii 

din sistemul de protecţie specială 

2. Înregistrează dispoziția de acces în registrul specific 

3. Stabilește și/sau participă la întâlniri de lucru cu familia copilului și echipele  

multidisciplinare din centre 

 Personalul de specialitate (psihologi, logopezi, kinetoterapeuți, maseuri, etc.): 

1. Semnează declarațiile pe proprie răspundere privind păstrarea confidențialității datelor și  

informațiilor referitoare la beneficiarii centrului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu 

2. Informează/instruiește și consiliază beneficiarul în funcție de vârstă, gradul de maturitate și  

tipul de dizabilitate și/sau părintele/reprezentantul legal cu privire la încadrarea în grad de handicap 

și necesitatea parcurgerii terapiilor curative și recuperatorii (consemnând în registrul privind 

informarea/instruirea și consilierea beneficiarului) 

3. Completează fișele de evaluare/reevaluare și/sau documentele aferente evaluării situației  

copilului, conform sferei sale de activitate 

4. Întocmește programul personalizat de intervenție al beneficiarului 

5. Completează fișele de servicii aferente programului personalizat de intervenție al  

beneficiarului 

6. Consemnează în fișele de monitorizare ale aplicării programului personalizat de intervenție  

al beneficiarului măsura realizării obiectivelor și evoluția copilului 
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7. Ține evidența zilnică a beneficiarilor, a activităților desfășurate pe intervale orare și  

monitorizează progresele înregistrate 

8. Deține un registru de evidență zilnică a programelor de recuperare/reabilitare în care se  

consemnează numele copilului, nr. fișei de servicii și semnătura acestuia în funcție de vârstă, gradul 

de maturitate și tipul de dizabilitate și/sau a părintelui/reprezentantului legal  

9. Elaborează rapoartele trimestriale sau semestriale 

10. Solicită șefului complexului, în scris, echipamentele și tehnologiile necesare realizării  

planurilor individualizate de recuperare/reabilitare  

11. Elaborează raportul de stadiu cu privire la evoluția copilului și rezultatele aplicării planului  

individualizat de recuperare/reabilitare necesar procesului de evaluare/reevaluare periodică pentru 

încadrarea în grad de handicap,  

 Șeful de serviciu (SECCD): 

1. Coordonează demersurile echipei SECCD cu cele ale managerilor de caz din afara SECCD 

2. Semnează dispoziția de acces pentru fiecare copil în parte, alături de responsabilul  

coordonator metodologic 

3. Solicită, în scris, directorului executiv adjunct numirea managerului de caz din cadrul  

SECCD pentru fiecare copil cu dizabilități din familie 

4. Coordonează, organizează, supervizează, evaluează şi răspunde de activitatea managerului  

de caz din SECCD și a responsabilului coordonator metodologic 

 Șeful complexului: 

1. Informează beneficiarii și instruiește personalul (consemnând în registrele speciale cu  

această destinație) 

2. Semnează contractul de furnizare servicii 

3. Organizează procesul de înregistrare zilnică a prezenței nominale a beneficiarilor în centru  

4. Se asigură de existența conformă și completă a dosarului personal al beneficiarului respectiv  

dosarului de servicii 

5. Se asigură că serviciile de specialitate se desfășoară în condiții optime și se consultă cu  

personalul de specialitate cu privire la repartiția numerică a copiilor/specialist 

6. Avizează raportul de stadiu cu privire la evoluția copilului și rezultatele aplicării planului  

individualizat de recuperare/reabilitare cu ocazia evaluărilor/reevaluărilor periodice pentru 

încadrarea în grad de handicap   

7. Asigură condiții corespunzătoare pentru păstrarea intactă a documentelor și arhivarea  

dosarelor (de servicii și personale ale beneficiarilor) pe perioada prevăzută în nomenclatorul 

arhivistic al furnizorului 

8. Asigură amenajarea unui spațiu corespunzător pentru păstrarea, pe perioada prevăzută de  

lege, a dosarelor personale ale beneficiarilor 

9. Asigură păstrarea dosarelor personale și de servicii ale beneficiarilor în fișete / dulapuri /  

birouri închise, accesibile numai personalului de conducere și de specialitate  

10. Asigură evidența beneficiarilor constituind, administrând și actualizând permanent baza de  

date proprie  

11. Asigură evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate 

12. Pune la dispoziția beneficiarului/părintelui/reprezentantului legal, care a solicitat în scris, o  

copie a dosarului personal după încetarea raporturilor contractuale  

13. Asigură condițiile pentru consultarea de către părinte/reprezentantul legal și/sau copil, în  

funcție de vârstă, gradul de maturitate și tipul de dizabilitate, a dosarului personal propriu  

14. Întocmește lista specială cu personalul centrului care are acces la dosarele personale ale  
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beneficiarilor în scopul păstrării confidențialității datelor  

 

 Directorul executiv adjunct: 

1. Aprobă accesul la serviciile din cadrul centrelor, semnând dispozițiile 

2. Numește managerul de caz prin dispoziție 

Directorul executiv:  

1. Definește, prin Regulamentul de organizare și funcționare, misiunea C.Z.C.D. în funcție de  

scopul și atribuțiile acestuia 

2. Aprobă, prin decizie/dispoziție, procedura de admitere a copiilor cu dizabilități în C.Z.C.D. 

3. Aprobă, în scris, cu acceptul copilului care are discernământ, cu excepția cazurilor prevăzute  

expres de lege, accesul oricărei alte persoane (fizică sau juridică) la dosarul personal al 

beneficiarului 

4. Aprobă accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date constituită, administrată și  

actualizată permanent de C.Z.C.D. 

5. Dispune ca dosarele de personal ale angajaților să fie completate cu declarațiile pe proprie  

răspundere ale personalului C.Z.C.D. privind păstrarea confidențialității datelor referitoare la 

beneficiarii centrului 
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7.Formular de evidență a modificărilor 

 
Nr. 

crt. 

Ediția Data ediției Revizia Data 

reviziei 

Nr. pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 I 26.10.2015      

 II 15.05.2017      

 III 31.07.2018      

 IV  1 08.04.2019 41 Conform Ordinului 

nr. 27/2019 
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8. Formular de analiză a procedurii 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  S.M.C. 
Ionica 

COSTACHE 
     

2.  S.A.M.P. 
Alina 

COMNOIU 
     

3.  
C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
     

4.  
C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
     

5.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
     

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
     

7.  
C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
     

8.  

Centrul de 

plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Gabriela 

MARIN 
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9. Lista de difuzare a procedurii operaționale 

 

 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

 difuzarii 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura  

Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii 
1  2 3 4 5 6 7 8 

1 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 

S.E.C.C.D. Radu 

Crenguța-

Mălina 

     

2 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. Dan Iuliana      

3 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Paparuș 

Mihaela 

Corina 

     

4 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Rădulescu 

Oana Cristina 
     

5 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Toma Daciana 

Camelia 
     

6 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. 

Mihalcea 

Claudia Ioana      

7 
Informare, 

Aplicare S.E.C.C.D. 
Ghitan 

Tamara 
     

8 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență 
S.E.C.C.D. Lungu Laura      

9 
Informare, 

Aplicare S.E.C.C.D. 
Ioniță Ana-

Maria 
     

10 
Informare, 

Aplicare S.M.C. 
Ionica 

COSTACHE 
     

11 
Informare, 

Aplicare S.A.M.P. 
Alina 

COMNOIU 
     

12 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență, 

Arhivare 

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
     

13 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență, 

Arhivare 

C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
     

14 

Informare, 

Aplicare, 

Evidență, 

Arhivare 

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
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10. Diagrama de proces 

 

 

 

 

 

C.Z.C.D. 

- evaluează 

-stabilește 

terapiile și nr. de 

ședințe/săptă-

mână 

C.Z.C.D. 

semnează 

contractul de 

furnizare servicii 

CZCD păstrează 

și arhivează 

dosarele (sunt 

puse la dispoziția  

beneficiarilor, la 

cererea acestora) 

S.E.C.C.D. 

- înregistrează 

cererea 

- elaborează 

P.A.R și 

dispoziția  

 

Directorul 

executiv adjunct  

aprobă accesul la 

servicii semnând 

dispoziția 

S.E.C.C.D. 

- ține evidența 

evoluției 

- participă la 

întâlniri de lucru 

Solicitare directă 

a copilului și 

părintelui sau 

reprezentantului 

legal 

 



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor cu dizabilități în 

Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. – 3 - 02 

Ediția IV 

 

Revizia 1 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 20 din 41 

 

 

11. Anexe 

 

Anexa nr. 1  

 

Model certificat de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap 

 

Consiliul Judeţean . . . . . . . . . ./Consiliul Local al Sectorului . . . . . . . . . . Bucureşti 

Comisia pentru protecţia copilului 

Nr. înregistrare . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . . 

Copilul (nume şi prenume) . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui (nume şi prenume tată) . . . . . . . . . . şi al/a lui 

(nume şi prenume mamă) . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., 

judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . 

. . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., act de identitate . 

. . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., se încadrează în gradul de 

handicap (se bifează): grav cu asistent personal/grav/accentuat/mediu/uşor 

cod grad handicap* (se bifează): 11/12/13/14/2/3/4/5 

* Coduri cuprinse în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.106/2011 privind 

constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap. 

conform hotărârii CPC nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . prin aprobarea/respingerea raportului de 

evaluare complexă nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., cu recomandările 

prevăzute în (se bifează): planul de abilitare-reabilitare/planul individualizat de protecţie din anexă. 

Prezentul certificat este valabil (se bifează): 6/12/24 luni/până la data de . . . . . . . . . . de la data 

eliberării. 

Prezentul certificat s-a întocmit în două exemplare. 

Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de Legea 

nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător gradului de 

handicap stabilit. Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă 

cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

 

   

 
Preşedinte, . 

. . . . . . . . . 

Membrii, . 

. . . . . . . . . 
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Anexa nr. 2  

 

Model plan de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi/plan de abilitare-reabilitare şi de 

tranziţie a copilului cu dizabilităţi la viaţa de adult/plan de abilitare-reabilitare şi de paliaţie a 

copilului cu dizabilităţi 

 

 

a) Numele şi prenumele copilului . . . . . . . . . . 

b) CNP . . . . . . . . . . 

c) Mama . . . . . . . . . . 

d) Tata . . . . . . . . . . 

e) Reprezentantul legal al copilului . . . . . . . . . . 

f) Domiciliul . . . . . . . . . . 

g) Adresa de rezidenţă . . . . . . . . . . 

h) Data realizării/revizuirii planului . . . . . . . . . . 

i) Dosar nr. înregistrare la DGASPC . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . . 

j) Motivul revizuirii planului . . . . . . . . . . 

k) Managerul de caz . . . . . . . . . . 

l) Instituţia din care provine . . . . . . . . . . 

m) Monitorizarea planului: Responsabilul de caz prevenire . . . . . . . . . ./SPAS . . . . . . . . . . sau 

Persoana delegată . . . . . . . . . ./Compartimentul sau serviciul din care provine . . . . . . . . . . 

Date de contact . . . . . . . . . . 

n) Asistentul personal (dacă este cazul) . . . . . . . . . . 

o) Responsabilităţile principale ale asistentului personal . . . . . . . . . . 

I. Beneficii de asistenţă socială* conform legislaţiei (de la SPAS/AJPIS/altele) şi ajutoare de la 

organizaţii neguvernamentale 

 

 

      

 Tip Cuantum 
Instituţia responsabilă 

(date de contact) 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare 

 a b c d e 

 A. Pentru copil 

      

 B. Pentru familie 
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II. Servicii* 

 

 

       

 Tipul 
Instituţia 

responsabilă 

Obiective 

generale 

Data de 

începere 

Perioada 

de 

acordare 

Persoana 

responsabilă 

(date de 

contact) 

 a b c d e f 

 A. Pentru copil 

 1. Servicii de protecţie a drepturilor copilului 

 
1.1. Servicii de zi (se 

specifică) 
     

 1.2. Altele (se specifică)      

 2. Servicii de sănătate 

 
2.1. Servicii de asistenţă 

medicală primară 
     

 2.1.1. Medic de familie      

 
2.1.2. Asistenţa 

medicală comunitară 
     

 2.1.3. Mediator sanitar      

 
2.2. Servicii medicale 

de specialitate 
     

 

2.2.1. Servicii de 

intervenţie terapeutică 

timpurie 

     

 
2.2.2. Servicii de 

paliaţie 
     

 
2.2.3. Altele (se 

specifică) 
     

 3. Servicii educaţionale 

 

3.1. Educaţie formală - 

forma şi unitatea de 

învăţământ (inclusiv 

educaţie timpurie) 

     

 
3.2. Educaţie 

nonformală 
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3.2.1. Activităţi 

extraşcolare 
     

 
3.2.2. Educaţie pentru 

sănătate 
     

 

3.2.3. Dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă 

independentă 

     

 3.3. Altele (se specifică)      

 4. Servicii de abilitare şi reabilitare 

 
4.1. Unităţi sanitare de 

reabilitare medicală 
     

 

4.2. Centre de 

recuperare/abilitare-

reabilitare (licenţiate) 

     

 

4.3. Servicii de abilitare 

şi reabilitare din 

unităţile/ instituţiile de 

învăţământ 

     

 
4.4. Servicii de 

intervenţie timpurie 
     

 4.5. Altele (se specifică)      

 B. Pentru familie 

 1. Servicii de protecţie a drepturilor copilului 

 

1.1. Centre de consiliere 

pentru părinţi şi copii 

(licenţiate) 

     

 1.2. Altele (se specifică)      

 2. Servicii de sănătate şi conexe 

 
2.1. Consiliere 

psihologică 
     

 2.2. Altele (se specifică)      

 3. Servicii educaţionale 

 3.1. Educaţie parentală      

 
3.2. Educaţie pentru 

sănătate 
     

 3.3. Altele (se specifică)      
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III. Intervenţii* 

 

 

       

 Tipul 
Instituţia 

responsabilă 

Obiective 

generale 

Data de 

începere 

Perioada de 

desfăşurare 

Persoana 

responsabilă 

(date de contact) 

 a b c d e f 

 A. Pentru copil 

 1. Transport (se specifică) 

       

 2. Sprijin pentru educaţia incluzivă (se specifică) 

       

 3. Sprijin pentru tranziţie. . . (se specifică) 

       

 

4. Dezvoltarea abilităţilor apreciate cu calificator 1-4 pe lista criteriilor 

sociale şi psihosociale de către părinţi/tutore/familie substitutivă/educator 

specializat 

       

 5. Altele (se specifică) 

       

 B. Pentru familie 

 
1. 

Transport 
     

 2. Cazare      

 

3. Altele 

(se 

specifică) 

     

 

 

* Planificate pe baza nevoilor identificate şi menţionate în documentele de evaluare şi raportul de 

evaluare complexă. 
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Semnătura managerului de caz sau (în cazul unei alte 

propuneri de grad din partea comisiei faţă de propunerea 

SEC) 

  

 Preşedinte, . . . . . . . . . .  
Membri, . . . . . . 

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

 Semnătura părintelui/reprezentantului legal . . . . . . . . . .   
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Anexa nr. 3 

Consultație bilanț anual nr./data ......................... 

 

Fișă medicală sintetică  

pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale 

 

 

Numele și prenumele copilului .............................................................................................  

Data nașterii ......................................................................................................................... 

 

Diagnosticul complet (formulat în baza bilanțului anual și  a certificatelor medicale actuale) 

     Stadiul actual al bolii cronice (se bifează) 

1. .......................................................  □ debut □ evolutiv □ stabilizat □ terminal 

2. ....................................................... □ debut □ evolutiv □ stabilizat □ terminal 

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

 

Anamneza* (redată sintetic):.................................................................................................... 

 

Examen clinic (redat sintetic): ................................................................................................ 

 

Concluzii și recomandări: 

1. Tratament recomandat de medicul de familie (pentru afecțiunile intercurente obiectivate de 

bilanțul anual)........................................................................................................................... 

2. Tratamente recomandate de medicul/medicii de specialitate și urmate de copil 

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

3. Rezultatul tratamentelor recomandate (complianța la tratament, gradul de satisfacție al copilului 

și al familiei, motive expuse de familie când nu s-a urmat tratamentul recomandat 

ș.a.).............................................................................................................................................. 

4. Copilul  

□ este monitorizat pentru boală cronică (fără certificat de încadrare în grad de handicap) 

□ este monitorizat pentru dizabilitate (certificat de încadrare în grad de handicap) 

5. Copilul este deplasabil/nu este deplasabil/necesită transport specializat** 

 

Documente atașate (dacă e cazul): rezultate analize și investigații paraclinice recomandate de 

medicul de familie cu ocazia bilanțului anual 

 

 

 

Semnătura și parafa medicului de familie  

 

 

* Antecedentele patologice și cele heredocolaterale se completează prima dată și ulterior dacă se 

adaugă altele.  

**Pentru evaluarea medicală de către medicul de specialitate  
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Anexa nr. 4  

Unitatea sanitară/ Cabinet individual................... 

Nr. înregistrare................................./ Data ............................... 

 

 
Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a 

planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 

speciale* 

 

 

Numele și prenumele copilului ............................................................................................ 

Data nașterii ............... 

 

 

I. Diagnostic medical............................................................................................................................,  

conform documentului medical................... ............................................................ 

 

II. Psihodiagnostic: 

 

Secțiunea 1. Evaluarea personalității copilului (pentru fiecare arie evaluată se vor menționa obligatoriu 

metodele de evaluare utilizate, de ex. observația clinică, interviul, chestionarul, testele, scalele și scorurile 

obținute):  

 

a) Procesele psihice: 

Aria senzorială (de ex. Bateria de Evaluare NeuroPsihologică pentru copii 3-12 ani – NEPSY, Scala de 

Inteligență Wechsler pentru Copii – ediția a patra – WISC-IV) 

 Dezvoltarea senzorială:  

- Integritatea sau afectarea senzorială(descriere)..................................; 

- Prezența deficiențelor remarcate(verificate sau 

declarate)........................................................................................................ 

 Percepția............................................ 

 Dezvoltarea psiho-motricității - descriere în funcție de vârstă și afectare: 

- Motricitatea fină: descrierea posibilității de realizare a gesturilor fine și precise cu privire 

la:  

o Apucarea, culesul, eliberarea, aruncatul, ajungerea la un 

obiect................................................................................................... 

o Manipularea unilaterală sau bilaterală.............................. 

o Lateralitatea dominantă........................... 

- Motricitatea grosieră:descriere cu privire la: 

o Ortostatism, deficiențe de statică și mers, probleme de echilibru..... 

o Deficiențe de coordonare.............................. 

o Deplasarea (se realizează cu sau fără sprijin/ajutor, pe ce distanțe se realizează 

prin forțe proprii)............................. 

o Deplasarea cu mijloacele de transport publice se realizează cu însoțitor sau 

autonom............................ 

 Reprezentarea......................................................................................................... 
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Aria logică (de ex. NEPSY) 

 Gândirea (inclusiv nivelul operațional) – se apreciază conținutul operațional raportat la vârsta 

cronologică: 

- stadiul operațional................................ 

- potențialul actual al copilului - ce știe să facă , ce poate să facă:  

o recunoaște /denumește obiecte.............. 

o grupează obiectele/ după ce criterii............ 

o cunoaște schema facială/ corporală........... 

o indică/denumește/deosebește culorile............. 

o știe să numere singur sau cere ajutor............. 

o recunoaște simboluri (cifre, imagini, caractere, litere, cuvinte).......... 

o capacitatea de a lua decizii singur....... 

o capacitatea de a emite ipoteze........... 

o capacitatea de a face față responsabilităților.......... 

o capacitatea de a face față situațiilor de criză și/sau stresului.......... 

o capacitatea de a-și organiza timpul propriu în desfășurarea programului zilnic/ 

obișnuit........... 

o capacitatea de a finaliza o sarcină simplă, singur sau cu ajutor...... 

o capacitatea de a finaliza o sarcină complexă, singur sau cu ajutor...... 

o orientarea temporo-spațială.............. 

 

 Memoria: 

- tipul memoriei................................................................................................ 

- capacitatea mnezică................................................................................. 

 Atenția:  

 - stabilitate.................................................... 

 - concentrarea............................................... 

  

 Motivația: 

- Tip 

- Modalitate specifică de 

manifestare....................................................................................................... 

 Imaginația:  

- dezvoltarea în raport cu vârsta cronologică 

- conținut, utilitate și utilizare..................................... 

Aria voinței: 

- modalitate de manifestare și context 

- forma negativă de manifestare................................................................................ 

b) Activitățile psihice: 

Limbajul și comunicarea – deficiențe/ tulburări ale limbajului și comunicării care afectează stabilirea 

relațiilor cu mediul: 

- modul în care comunică sau se exprimă copilul în relațiile interumane/cu 

mediul....................................... 

- vocabularul: activ, pasiv, dezvoltare................................. 

- însușirea vorbirii/întârzierea limbajului (fonetic, lexical, semantic, gramatical) 

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

- dificultăți de pronunție............................. 
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- tulburări instrumentale (scis/citit/calcul mental simplu/complex, rezolvarea de probleme 

simple/complexe)........................................... 

- utilizează în comunicare limbajul semnelor (după caz)............................ 

- utilizează în comunicare limbajul Braille (după caz).................................. 

- înțelege un mesaj simplu și/sau complex, rostit și/sau scris......................... 

- comunică cu/prin receptarea de 

imagini/desene/fotografii..................................................... 

Jocul (observație clinică)............................................................................................... 

Învățarea (de ex. NEPSY) ................................................................................... 

Munca (de ex. observația clinică, WISC-IV).......................................................... 

Creativitatea.................................................................................................................. 

 

Concluzii: 

Nivelul de dezvoltare intelectuală (testul/ proba psihologică folosită)................................... 

 Vârsta de dezvoltare................................................................................................ 

 Coeficientul de dezvoltare....................................................................................... 

Nivelul dezvoltării psiho-motricității ....................................................................................... 

 

c) Însușirile psihice: 

Trăsături de temperament (de ex. observația clinică).............................................. 

Deprinderi/ aptitudini, interese, aspirații (de ex. observația clinică): - evidențierea potențialului 

individual........................................................................................ 

Atitudini/comportament: 

- manifestări, preocupări........................... 

- probleme de comportament, reactivitatea copilului................................ 

- prezența/absența stereotipiilor comportamentale, gestuale și/sau verbale...... 

- prezența comportamentului hiperkinetic............................ 

- alte tulburări de 

comportament.................................................................................................... 

Caracter........................................................................................................................... 

 

d) Aria afectivității  

- controlul emoțiilor (stabilitate/instabilitate, maturitate/imaturitate),  

- tip de atașament (dependență/autonomie) 

- capacitatea de adptare emoțională la context de viață (conform vârstei) 

- patologia afectivității: crize, anxietate, depresie, blocaj, agitație psiho-motorie etc) 

-  sentimente, pasiuni................................................................ 

Secțiunea 2. Comportamentul social adaptativ: 

a) A. Relațiile intrafamiliale (coroborat cu fișa de evaluare socială)- Existența părinților, implicarea 

acestora și relaționarea cu aceștia..................................................................... 

b) Existența fraților, implicarea acestora și relaționarea cu 

aceștia.......................................................................... 

c) Persoana de referință pentru copil…….......................................................................... 

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

d) Raportarea acestora (a-d) la copil ……............................................................................ 
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e) Comportamentul copilului în familie față de membrii familiei (relația cu părinții, frații, alte persoane 

relevante)................................................................................................. 

f) Atitudinea copilului față de sine.................................................................................................... 

g) Agresivitate/ autoagresivitate......................................................................................... 

h) Capacitatea copilului de adaptare la mediu și persoane ................................................. 

i) Proiectul de viitor al copilului 

 Gradul de autonomie (deprinderi de autoservire, igienă personală, îmbrăcare/dezbrăcare, gradul 

de dependență și/sau independență față de o altă persoană, control sfincterian 

etc.)…......................................................................................... 

 Gradul de maturitate….......................................................................................... 

 Influența părinților asupra dezvoltării copilului…................................................ 

j) Capacitatea de a face efort și rezistența la efort............................................................ 

 

Secțiunea 3. Integrarea socială: 

a) Relația cu școala (din discuțiile cu copilul, părinții și, după caz, evaluarea pedagogică de la cadrul 

didactic).................................................................................................... 

b) Existența unor relații de prietenie.................................................................................. 

c) Implicarea copilului în activități extracurriculare (de ex. activități sportive, de 

creație).......................................................................................................................... 

d) Apartenența la alte grupuri sociale (de ex. culte religioase) ..................................... 

 

Concluzie: Nivelul maturizării psihosociale ….......................................................................... 

 

Secțiunea 4. Alte observații clinice relevante: ............................................................................ 

 

Secțiunea 5. Profilul psihologic................................................................................................... 

 

Secțiunea 6. Recomandări pentru planul de abilitare-reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului 

specific în cazul serviciilor): 

a) Grup de suport/ socializare pentru copil........................................................................... 

b) Servicii de logopedie pentru copil/ alte servicii de 

specialitate.................................................................................... 

c) Terapii ocupaționale pentru copil..................................................................................... 

d) Tipul de psihoterapie necesară abilitării-reabilitării copilului......................................... 

e) Reevaluarea psihologică și data reevaluării...................................................................... 

f) Evaluare psihiatrică........................................................................................................... 

g) Suspiciune abuz................................................................................................................ 

h) Consiliere psihologică/ Grup de suport pentru părinți.................................................... 

i) Tipul de terapie pentru părinți........................................................................................ 

j) Alte recomandări ................................................................................................ 

 

Data evaluării       Semnătura și parafa psihologului clinician 

 

 

*Recomandări de completare în paranteze 
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Anexa nr. 5  

 

 

Antet unitatea de învățământ 

Nr. înregistrare: _____/_______ 

 

Aprobat 

Directorul unității de învățământ  

 

Fișă psihopedagogică  

pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale 

 

 

I. Date personale: 

Numele și prenumele:  

Data nașterii:  

Domiciliul:   

Unitatea de învățămînt:   

Grupa/Clasa:  

 

II. Date familiale: 

a. Date despre părinți/reprezentant legal:  

Tatăl    -     numele și prenumele: ........................................................ 

- ocupația: ............................ locul de muncă: ................................... 

Mama  -     numele și prenumele: ......................................................... 

- ocupația: .............................. locul de muncă:..................................... 

Reprezentant legal  -     numele și prenumele: .......................................... 

- ocupația: ............................ locul de muncă: ................................... 

b. Structura și componența familiei: 

Tipul familiei:

 monoparentală prin: statut inițial, deces,  divorț,  separație

 legal constituită 

 alte situații .......................................................................... 

Frați/surori (număr frați/surori, vârstă, statut/ocupație): 

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

c. Alte situații relevante pentru evoluția copilului:  

  părinți plecați în străinătate: ................................................... 

    crescut de rude de gradul II, III: ........................................... 

    în protecție specială: ...............................................................

 alte situații: ............................................................................ 

d. Atmosfera și climatul familial:

 raporturi armonioase, de înțelegere între părinți/între părinți și copii 

   raporturi punctate de conflicte mici și trecătoare 

   dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente 

   familie destrămată sau pe cale de destrămare 
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   alte situații: ..................................................................... 

Atitudinea părinților/reprezentantului legal față de școală și față de problemele de educație ale 

copilului:  

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

 

III. Starea de sănătate: 

a. Starea generală de sănătate........................................................................................................ 

b. Mențiuni medicale importante pentru procesul de învățământ:................................................ 

 

 

IV. Evaluare psihopedagogică: 

a. Dezvoltare psihomotorie (coordonare motorie, schema corporală, lateralitate, structuri perceptiv-

motrice, orientare spațio-temporală/Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naștere la 7 ani):  

 Alte particularități (deficiențe și conduite specifice): ..................................................... 

b. Procesele cognitive și stilul de muncă: 

 Gândirea: 

 Înțelege noțiuni:            simple               complexe 

 Definește noțiuni:          simple               complexe 

 Operează cu noțiuni:     simple               complexe 

 Înțelege relațiile cauză-efect:      da          nu 

Alte particularități ale gândirii:…………………………………………………… 

 

Memoria: 
Formele memoriei: 

  de scurtă durată                       de lungă durată 

  vizuală  auditivă                                           mixtă  

Alte particularități ale memoriei:…………………………………………………… 

 

Limbaj și comunicare: 

 Vocabular: 

   redus     mediu dezvoltat     bogat 

 Exprimare orală: 

     nu comunică oral       greoaie       incorectă gramatical   clară, corectă 

 Tulburări de limbaj: ..................................................................................................... 

Alte particularități ale limbajului:………………………………………………… 

 

Atenția: 
  tulburări de atenție    nu prezintă tulburări de atenție 

Alte particularități (concentrare, stabilitate, volum, etc.):…………………………… 

 

Motivația de învățare:

 extrinsecă       intrinsecă 

Alte particularități:………………………………………………………………… 
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Receptivitatea, participarea și implicarea:

  participă activ, cu interes    interes inegal, fluctuant    pasiv

  greu de antrenat   inegal, absent 

Alte particularități:…………………………………………………………………… 

 

c. Relații sociale:

  sociabil, comunicativ   retras, izolat, puțin comunicativ

  turbulent    agresivitate verbală   agresivitate fizică  Alte 

particularități:……………………………………………………………… 

 

d. Nivelul achizițiilor școlare (deprinderi, interese): 

Deprinderi de citit:

 total absente  slabe  bune  foarte bune 

Deprinderi de scris:

 total absente  slabe  bune  foarte bune 

Deprinderi de calcul:

 total absente  slabe  bune  foarte bune 

Abilități sau interese speciale: ………………………………………………… 

Alte particularități: ………………………………………………………… 

 

V. Rezultate școlare și extrașcolare ale elevului 

a. Discipline la care a obținut rezultate deosebite:...................................................................... 

b. Rezultate deosebite obținute în activități extrașcolare:...................................................... 

c. Factori explicativi ai reușitei școlare/dificultăților întâmpinate pe parcursul programului școlar: 

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

 

VI. Traseul educațional: 

Programe educaționale la vârstă antepreșcolară (creșă, grădiniță, centre de zi cu componenta  

educațională): 

Denumirea instituției: ................................................................ 

Perioada: .................................................................................... 

Observații:..................................................................................... 

Programe educaționale la vârstă preșcolară (grădiniță, centre de zi cu componenta  educațională): 

Denumirea instituției: ................................................................ 

Perioada: .................................................................................... 

Observații:..................................................................................... 

Pregătirea școlară (unități de învățământ de masă, unități de învățământ special/special integrat):  

Denumirea instituției: ................................................................ 

Perioada: .................................................................................... 

Observații:..................................................................................... 

Promovat în anul anterior:       DA     NU 

Activități de sprijin anterioare și prezente, inclusiv extrașcolare (terapii în centre/clinici, în grădiniță 

sau școală):  

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

Comportamentul în timpul activităților școlare anterioare și prezente:  

……………………………………………………………………………………….......... 



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor cu dizabilități în 

Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. – 3 - 02 

Ediția IV 

 

Revizia 1 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 34 din 41 

 

Observații și recomandări, inclusiv privind forma de școlarizare:  

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

 

Întocmit,         Data întocmirii 

 

Cadrul didactic  

Numele și prenumele:  

      

Funcția (educator-puericultor/profesor învățământ preșcolar/profesor învățământ 

primar/diriginte/consilier școlar/profesor itinerant și de sprijin) 

 

Semnătura 
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Anexa nr. 6  

 

DGASPC judeţ/sector PRAHOVA 

Nr. înregistrare .................../dată ............................. 

 

Domnule Director, 

 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ............................................................................., domiciliat(ă) în 

localitatea...................... ...................... . ., Sat/ Str............................................ . . . . . . . ....... . nr. . . . 

, bl. . . . , sc. . . ., et. . . , ap. . ., judeţul . . . . . . . . . ., telefonul . . ............. ..... . . .... . . ., legitimat(ă) 

cu . . . . . seria . . .  . nr. . . . . . . ......., în calitate de părinte/ reprezentant legal al copilului 

..........................................................................., născut la data de . . . . . . . . ........ ., CNP . . . . . . 

.............. . ............ ......., solicit prin prezenta evaluarea complexă şi. 

□   încadrarea în grad de handicap a copilului meu  

sau 

□   acces la servicii de abilitare şi reabilitare 

 

Anexez următoarele documente (se bifează): 

□   copie certificat de naștere copil 

□   copie buletin/carte de identitate copil  

□   copie buletin/carte de identitate ambii părinți  

□   copie certificat deces părinte  

□   original adeverință de venit ambii părinți  

□   copie sentință civilă de divorț 

□   copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament  

□   original anchetă socială  

□   original certificat medical, tip A5  

□   original fișa medicală sintetică  

□   copii documente medicale adiționale  

□   original adeverinţă de preșcolar/elev  

□   original fișă psihopedagogică  

□   original caracterizare preșcolară/școlară  

□   copie certificat de incadrare în grad de handicap în vigoare 

□   copie certificat de orientare școlară  

□   original fișă psihologică  

□   original referat/caracterizare de la recuperare  

 

 

  Data,        Semnătura, 

 

 

Domnului director executiv al DGASPC Prahova 
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Anexa nr. 7  
ROMANIA       

CONSILIUL JUDEAN PRAHOVA 
         DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, sos. Vestului, nr. 14 – 16 Tel./Fax. 0244 - 586100, 0244 – 511400, int. 229 

Web: www.copilprahova.ro,   e-mail: copil@copilprahova.ro  

   

Luni – Joi: 7,30 – 16,00                                            Luni – Joi: 08:00 - 14:00      

Program de lucru     Program de lucru  

  Vineri: 7,30 – 13,30                          cu publicul            Vineri: 08:00 – 12:00 

Programări : tel: 0244 – 511400, int. 229 sau  0786530416 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI  

PENTRU ELIBERAREA DISPOZIȚIEI DE ACCES LA CENTRELE DE ZI  

 copie certificat de naștere copil 

 copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul ) 

 copie buletin/carte de identitate ambii părinți  

 copie certificat deces părinte (unde este cazul) 

 original adeverință de venit ambii părinți (adeverință salariat, talon de pensie, șomaj)  

 copie sentință civilă de divorț (unde este cazul) 

 copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul)  

 original anchetă socială de la primăria de domiciliu, anexa cu factorii de mediu (Anexa 6 – 

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016), raport de monitorizare (Anexa 17- Ordinul nr. 

1985/1305/5805/2016 )și raport de evaluarea inițială (cazurile noi) 

 originale certificate medicale, tip A5( în care se trec: diagnosticul complet - boala principală, 

bolile asociate şi alte boli, codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a 

maladiilor, respectiv CIM-10 şi termenul de valabilitate), eliberate de către medicul 

specialist din cadrul unităților medicale (ambulatorii de specialitate, centre medicale, spitale) 

desemnate de către Direcția de Sănătate Publică   

 original fișa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie (Anexa 7 - Ordinul nr. 

1985/1305/5805/2016) 

 copii documente medicale adiționale (audiogramă vocală, audiogramă tonală, examen 

endoscopic ORL, examen foniatric, examen logopedic, bilete de ieșire din spital, scrisori 

medicale, buletine de analize, spirometrie, teste spirografice sau gazometrie sanguină, etc.) 

 original adeverinţă de preșcolar/elev de la unitatea preșcolară/școlară frecventată 

 original fișă psihopedagogică întocmită de către cadrele didactice de la grupă/ clasă (Anexa 

9 - Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) 

 copie certificat de orientare școlară (unde este cazul) 

 copie certificat de incadrare în grad de handicap în vigoare (unde este cazul) 

 original fișă psihologică eliberată de către psihologul atestat în Psihologie Clinică (cu 

testarea coeficientului de dezvoltare – QD - la copiii mai mici de 3 ani și a coeficientului de 

inteligență – QI - la copiii de peste 3 ani)(Anexa 8 - Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) 

obligatorie pentru prima încadrare în grad de handicap. În cazul copiilor cu dizabilități 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
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mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, 

evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap 

 original referat/caracterizare de la recuperare (logopedică, kinetoterapie, consiliere 

psihologică, etc.)    
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Anexa nr. 8  

 

Nr. înregistrare/data.............................. 

 

Contract de furnizare servicii încheiat cu familia copilului cu dizabilități  

 

Încheiat astăzi ..............................între: 

 

Doamna/Domnul................................ în calitate de șef complex al C.Z.C.D..................................., 

adresa instituției ..................................................................................................................................... 

și 

Doamna/Domnul............................................... în calitate de părinte/reprezentant legal al 

copilului................................ născut la data de.................. domiciliat în 

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

pentru care CPC a decis încadrare în gradul de handicap grav/accentuat/mediu/ușor în temeiul 

Hotărârii nr............................ la data de................................. sau  

pentru care DGASPC a aprobat un plan de abilitare-reabilitare, anexă a raportului de evaluare 

complexă nr............................................../ data........................................................ sau 

pentru care COSP a decis orientarea școlară sau profesională............................................... în 

temeiul certificatului de orientare școlară și profesională nr..................../data........................ 

 

I. Scopul contractului: 

Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de abilitare-reabilitare/planul individualizat 

de protecţie. 

 

II. Drepturile beneficiarilor: 

Copilul și părinții/reprezentantul legal au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nicio discriminare; 

b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la 

situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile și obligațiile în calitate de beneficiari ai serviciilor; 

d) să participle la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor; 

e) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și 

primite; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; 

g) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; 

h) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primate 

să facă sugestii, sesizări și reclamații 

 

III. Obligațiile părților: 

IIIA. DGASPC, prin C.Z.C.D. se obligă: 

      a) să asigure și să faciliteze accesul copilului și familiei la beneficiile, serviciile și intervențiile 

prevăzute în planul de abilitare-reabilitare/planul individualizat de protecţie, anexă la prezentul 

contract; 

       b) să acorde servicii adecvate și în concordanță cu particularitățile identificate ale copilului, în 

baza unui program personalizat de intervenție; 
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       c) să acorde servicii într-un mediu accesibil, sigur și amenajat corespunzător pentru 

desfășurarea activităților; 

       d) să monitorizeze evoluția copilului și îndeplinirea obiectivelor din planul de abilitare-

reabilitare/ planul individualizat de protecție; 

       e) să sesizeze managerului de caz modificările situației copilului ce impun revizuirea planului 

de abilitare-reabilitare/planului individualizat de protecţie; 

 

III.B Părintele/reprezentantul legal se obligă: 

a) să asigure participarea copilului la activitățile prevăzute în planul de abilitare- 

reabilitare/planul individualizat de protecţie (să-l pregătească, să-l aducă la timp etc.); 

b) să respecte pe deplin regulamentul de functionare al centrului; 

c) să colaboreze cu profesioniștii responsabili din planul de abilitare-reabilitare/planul  

individualizat de protecţie; 

d) să colaboreze cu managerul de caz/RCP/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale în  

scopul monitorizării planului de abilitare-reabilitare/planului individualizat de protecţie și 

îndeplinirii prevederilor prezentului contract; 

e) să anunțe managerul de caz/RCP/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale despre  

orice problemă, criză, schimbare care poate conduce la schimbarea planului de abilitare-reabilitare/ 

planului individualizat de protecţie și reevaluarea încadrării în grad de handicap/reorientarea școlară 

sau profesională înainte de termenul legal; 

f) să păstreze toate documentele copilului într-un dosar; 

g) să participe la programele pentru părinți în vederea abilitării-reabilitării copilului;  

h) să efectueze activitățile ce îi revin pentru acasă din programele pentru părinți conform  

indicațiilor terapeutului;  

i) să participe la activitățile și serviciile care îl vizează în mod direct.  

IV. Durata contractului 

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui și se încheie: 

-   la data îndeplinirii obiectivelor  planului de abilitare-reabilitare/planului individualizat de 

protecție 

- la cererea scrisă a părinților/reprezentanților legali 

- la schimbarea dimiciliului în alt judet/sector al municipiului București 

- la împlinirea vârstei de 18 ani 

- la refuzul părinților/reprezentantului legal de a colabora cu autoritățile abilitate pentru  

implementarea planului de abilitare-reabilitare 

- când s-a ajuns în situația în care copilul nu mai poate înregistra progrese 

- copilul a înregistrat un nr. de 6 absențe nemotivate consecutive 

- cand copilul frecventează, în regim de zi, cursurile învățământului special (care pune la  

dispoziția acestuia terapii de compensare/recuperare) 

- decesul copilului 
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V. Rezilierea contractului 

Se realizează în condițiile nerespectării voite a obligațiilor de către părțile implicate, sau la cererea 

expresă a beneficiarului serviciilor. 

 

VI. Clauze finale 

a) Orice modificare adusă prezentului contract se face prin acordul ambelor părți, prin notificare 

directă; 

b) Falsul în declarații sau în înscrisuri se pedepsește conform art. 326 din Codul Penal. 

c) Planul de abilitare-reabilitare/Planul individualizat de protecție constituie anexă și parte 

integrantă a prezentului contract. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și cel de-al treilea 

pentru SECCD Prahova. 

 

 

Semnătură șef centru …………………………………………. 

 

Semnătură copil (în funcție de vârstă, gradul de maturitate și tipul de dizabilitate) și/sau părinte/ 

reprezentant legal …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Admiterea copiilor cu dizabilități în 

Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. – 3 - 02 

Ediția IV 

 

Revizia 1 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 41 din 41 

 

Anexa nr. 9 

 

Listă zilnică de prezență a beneficiarului în centru 

 

 
Nr. 

crt. 

Nume/ 

prenume 

copil 

Nume 

/prenume 

persoană 

care 

însoțește 

copilul  

Nr. fișei 

de 

servicii 

Cabinetul de 

terapie  

Ora de început 

a programului 

Ora de sfârșit 

a programului 

Data Semnătura 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Încetarea acordării serviciilor în Centrele 

de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. 3 - 03 

Ediția I 

 

Revizia - 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 1 din 18 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     Aprobat, 

Director executiv, 

                                                                                                                                      Călin Viorel 

 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ACORDĂRII SERVICIILOR ÎN CENTRELE DE ZI 

PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI 

COD: P.O. – 3 – 03 

 

Ediția I, Data ………….. 

 

 
 

Nr. crt. Elemente privind 

responsabilii/operațiunea 

Numele și 

prenumele 

Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.3. Avizat Stavre Liliana  Președinte 

CM 

  

1.2. Verificat Șindilă Mihaela Director 

executiv 

adjunct 

27.05.2019  

1.1. Elaborat Radu Crenguța-

Mălina 

Șef 

serviciu  

27.05.2019  

 

 

 

 

Hotărârea CM nr. …………./…………… 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

                                                  Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

                     Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Cuprins  

 

Numărul 

componentei în 

cadrul procedurii 

operaționale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina 

 Pagina de gardă 1 

 Cuprins 2 

1. Scopul procedurii operaționale 3 

2. Domeniul de aplicare  a procedurii operaționale 4 

3. 
Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității 

procedurate 
5 

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 6 

5. Descrierea activității sau a procesului 8 

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 11 

7. Formular de evidentă a modificărilor 12 

8. Formular de analiză a procedurii 13 

9. Lista de difuzare a procedurii 14 

10. Diagrama de proces 15 

11. 

Anexe  

Anexa nr. 1 Cerere retragere din programul recuperator 16 

Anexa nr. 2 Referat retragere din programul recuperator 17 

Anexa nr. 3 Dispoziție privind retragerea accesului la C.Z.C.D. din 

cadrul C.S.C. 
18 
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1. Scopul procedurii operaționale 

 

1.1. Stabilirea situațiilor în care încetează acordarea serviciilor către beneficiari și modalitățile  

de realizare prin propunerea de eliberare a unei dispoziții de retragere de la serviciile de abilitare-

reabilitare oferite de centrele de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. 

   

      1.2. Asigurarea continuității activității procedurate în condiții de fluctuație a personalului. 
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2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

2.1. Prezenta P.O. se aplică în Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități (SECCD) 

din cadrul DGASPC și în Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități (CZCD) din subordinea 

DGASPC . 

 

2.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: 

- Informarea copiilor în funcție de vârstă, gradul de maturitate și tipul de dizabilitate respectiv a 

părinților/reprezentantului legal cu privire la condițiile încetării acordării serviciilor recuperatorii; 

- Instruirea personalului centrului cu privire la condițiile încetării acordării serviciilor recuperatorii 

și modalitățile de realizare; 

- Informarea serviciilor publice de asistență socială de la nivelul autorităților administrației publice 

locale cu privire la situația beneficiarilor centrului; 

- Arhivarea dosarului privind încetarea serviciilor recuperatorii. 

 

2.3. Listarea compatimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurate: 

- Centrele de Zi pentru Copii cu Dizabilități din C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. 

“Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina; 

- unități medicale; 

- unități școlare; 

- sevicii publice specializate de asistență socială; 

- unități medicale/comunitare de recuperare/reabilitare; 

- Serviciul managementul de caz pentru asistenții maternali profesioniști; 

- Serviciul management de caz pentru copii; 

- Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și violență în familie; 
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3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate: 

 

3.1. Reglementări internaționale: 

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 

13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 18/1990 de ratificare a Convenției Organizației Națiunilor Unite; 

- Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, versiunea pentru copii și 

tineri, adoptată de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2007 și validată de România în 

anul 2012, de către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

3.2. Legislație primară: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 (republicată, actualizată) privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

 

3.3. Legislație secundară: 

- Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Hotărârea de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 

protecţia copilului; 

- Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora; 

- Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 

orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în 

vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special; 

- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

- Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor. 

 

3.4. Alte documente: 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova; 

- Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- Codul de conduită a funcționarilor publici;  

- Codul de conduită a personalului contractual; 

- Atribuțiile SECCD; 

- Fișele de post. 
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4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 

4.1. Definiții ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedura 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor de aplicat în 

vederea realizării activității cu privire la aspectul procesual 

2. Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaționale, aprobată și difuzată 

3. Revizia în cadrul unei 

ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 

procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate 

4. Copil Persoana care nu a împlinit  vârsta de 18 ani și nu a dobândit 

capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, conform Legii 

272/2004 

5. Familie Părinții și copiii acestora 

6. Familie extinsă Copilul, părinții și rudele acestuia până la gradul IV inclusiv 

7. Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în 

subordinea consiliului județean, care realizează măsurile de 

asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, conform 

H.G. 797/2017 

8. Dizabilitate Este un concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de 

activitate şi restricţiile de participare. Acest termen denotă 

aspectele negative ale interacțiunii dintre individ, care are o 

problemă de sănătate, și factorii contextuali în care se regăsește, 

respectiv factorii de mediu și factorii personali.  

9. Abilitare și reabilitare Acele măsuri eficiente și adecvate, personalizate, inclusiv prin 

punerea la dispoziție a produselor sau tehnologiilor asistive/de 

sprijin și sprijinul reciproc între persoane cu aceleași probleme, 

pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să îşi 

menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin 

potenţialul fizic, mintal, social, educaţional şi profesional şi să 

realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii 

sau să îşi menţină, îmbunătăţească şi să îşi crească calitatea vieţii. 

Se promovează sintagma abilitare-reabilitare, cu distincţia că 

abilitarea se referă la formarea de abilităţi prin mecanisme de 

compensare, în cazul funcţiilor care nu mai pot fi recuperate, cum 

este situaţia copiilor cu dizabilităţi congenitale sau dobândite 

precoce. Reabilitarea, din perspectiva Ordinului nr. 1985 / 1305 / 

5805 / 2016, reprezintă un concept mai larg decât cel de reabilitare 

medicală.     

10. Funcţiile organismului Sunt funcţiile fiziologice ale sistemelor corpului, inclusiv funcţiile 

psihologice.  
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Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

11. Deficienţele/afectările Sunt probleme ale funcţiilor sau structurilor corpului, ca deviaţie 

semnificativă sau pierdere. Acest concept nu se suprapune peste 

conceptul de boală sau afecțiune, ci reprezintă consecința 

funcțională a acestora. Se folosește sintagma deficiență/afectare 

pentru a evidenția echivalența acestora. Deficiențele/afectările pot 

fi temporare sau permanente, evolutive, regresive sau staționare, 

intermitente sau continue. 

12. Servicii Sunt serviciile publice, private și pe bază de voluntariat, sociale, 

medicale, de psihoterapie și alte tipuri de terapie, de exemplu: 

logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională și educaționale 

necesare pentru reabilitarea copilului cu dizabilități. 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Av. Avizare 

6. Ap. Aplicare 

7. D.G.A.S.P.C. Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

8. S.E.C.C.D. Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități 

9. C.Z.C.D. Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

10. S.P.A.S. Serviciul public de asistență socială 

11. R.C.P. Respronsabilul de caz prevenire 
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5. Descrierea activității sau a procesului 

 

5.1. Generalități 

 Încetarea acordării serviciilor de recuperare din cadrul C.Z.C.D. se face numai în baza 

dispozițiilor de retragere a accesului emise de către directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. 

Prahova.   

La nivel de C.Z.C.D. se întrunește echipa pluridisciplinară (psiholog, kinetoterapeut, asistent  

social, logoped, instructor de educație, etc.) pentru evaluare în vederea stabilirii motivelor ce stau la 

baza propunerii de retragere din programul recuperator. 

 Retragerea copiilor din programul recuperator are loc în următoarele situații: 

- după ce obiectivele stabilite de echipa multidisciplinară au fost atinse;  

- la cererea scrisă a părinților/reprezentanților legali; 

- la schimbarea dimiciliului în alt judet/sector al municipiului București; 

- la împlinirea vârstei de 18 ani; 

- la refuzul părinților/reprezentantului legal de a colabora cu autoritățile abilitate pentru  

implementarea planului de abilitare-reabilitare; 

- când s-a ajuns în situația în care copilul nu mai poate înregistra progrese; 

- copilul a înregistrat un nr. de 6 absențe nemotivate consecutive; 

- cand copilul frecventează, în regim de zi, cursurile învățământului special (care pune la  

dispoziția acestuia terapii de compensare/recuperare); 

- decesul copilului. 

În toate situațiile enumerate mai sus, C.Z.C.D. întocmește referatul cu propunerea de  

retragere din programul recuperator. 

 În baza referatului de retragere se întocmește dispoziția de retragere a accesului la C.Z.C.D., 

semnată de directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Prahova. 

5.2. Documente utilizate: 

 

5.2.1. Lista și proveniența documentelor: 

Documente respectiv formulare utilizate de D.G.A.S.P.C., conform prevederilor legislației  

în vigoare:  - cerere părinte/reprezentant legal; 

       - referat privind retragerea copilului din programul recuperator. 
 

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor: 

 Documentele enumerate anterior cuprind date de identificare a beneficiarului și informații 

privind situația copilului cu dizabilități, frecvența cu care acesta a participat la programul 

recuperator, rezultatele obținute, motivul/motivele retragerii din program și concluziile, propunerile 

echipei multidisciplinare.  

Documentația se înaintează SECCD care intocmeste dispozitia de retragere de la serviciile 

de recuperare. 

  

5.3. Resurse necesare: 

5.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, rechizite, calculatoare, imprimante, coli de scris, coli de 

xerox A4, copiator, telefon. 
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5.3.2. Resurse umane: șef serviciu, consilieri, inspector, psihologi, psihopedagogi, medici, asistenți 

sociali. 

5.3.3. Resurse financiare: bugetul D.G.DA.S.P.C. aprobat de Consiliul Judetean Prahova. 

 

5.4. Modul de lucru: 

 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității 

Pentru  copilului cu dizabilități se parcurg următoarele etape: 

- informarea copiilor (în funcție de vârstă, respectiv gradul de maturitate) și aparținătorilor lor  

cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii; 

- informarea copiilor (în funcție de vârstă, respectiv gradul de maturitate) și aparținătorilor lor  

cu privire la modalitățile de încetare a acordării serviciilor (la cerere sau prin decizie unilaterală a 

beneficiarului, prin decizia conducerii centrului urmare propunerii echipei multidisciplinare, prin 

acordul ambelor părți, etc.).  

 După înregistrare, solicitările directe stau la baza întocmirii referatului de retragere din  

programul recuperator. În mod echivalent, în oricare dintre toate celelalte situații descrise la 

capitolul 5.1. și care nu presupun cererea sau decizia unilaterală a beneficiarului, se întocmește 

referatul de retragere cuprinzând concluziile și propunerile echipei multidisciplinare a centrului.     
Analiza datelor rezultate din cerere, atunci când aceasta există și referatul de retragere al 

echipei se realizează de către SECCD care va întocmi dispoziția de încetare a serviciilor. Aceasta va 

fi înregistrată și apoi semnată de către directorul executiv adjunct. 

Prin urmare, serviciile recuperatorii vor înceta numai în baza dispoziției de retragere.  

 

      Pentru personalul centrului se parcurg următoarele etape: 

- informarea personalului cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii; 

- informarea personalului cu privire la modalitățile de încetare a acordării serviciilor (la cerere  

sau prin decizie unilaterală a beneficiarului, prin decizia conducerii centrului urmare propunerii 

echipei multidisciplinare, prin acordul ambelor părți, etc.);   

- instruirea anuală a personalului cu privire la procedura de încetare a serviciilor și  

consemnarea sesiunilor de instruire în Registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  

Centrul realizează informarea serviciilor publice de asistență socială cu privire la situația  

beneficiarilor săi pentru care au încetat serviciile. În acest scop, va transmite către SPAS-ul de 

domiciliu al copilului lista cuprinzând: numele, prenumele, adresa de domiciliu/reședința 

beneficiarilor pentru care au încetat serviciile recuperatorii, precum și motivele, pe scurt, ale 

încetării serviciilor și copia dosarului de servicii al copilului. 

 Pentru copiii care părăsesc sistemul de protecţie specială, odată cu încetarea serviciilor, 

centrul va transmite SPAS-ului de domiciliu o copie a fișei de servicii aferentă programului 

personalizat de intervenție al beneficiarului, în care consemnează, pe scurt, evoluția copilului și 

recomandări de monitorizare a situației acestuia în familie.  

 Monitorizarea se realizează prin: 

a) menţinerea legăturii cu părinţii/reprezentantul legal prin orice mijloace de comunicare şi vizite de 

monitorizare; 
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b) menţinerea legăturii cu profesioniştii responsabili din planul de abilitare-reabilitare/planul de 

servicii individualizat, prin orice mijloace de comunicare şi rapoarte de monitorizare; 

c) reevaluarea periodică a obiectivelor din planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii 

individualizat; 

d) reevaluarea complexă periodică a încadrării în grad de handicap, respectiv a orientării şcolare şi 

profesionale de către COSP; 

e) aprecierea gradului de satisfacţie a beneficiarilor. 

 Monitorizarea postservicii se realizează de către respronsabilul de caz prevenire din cadrul 

SPAS pe o perioadă de 3 luni de la ieşirea copilului din sistemul de protecţie specială, în baza unui 

plan de monitorizare elaborat de managerul de caz cu consultarea RCP, a profesioniştilor implicaţi, 

părinţilor/reprezentantului legal şi a copilului. 

În procesul de monitorizare postservicii, RCP urmăreşte calitatea integrării sociale a 

copilului şi colaborează cu membrii structurilor comunitare consultative din comunitatea în care 

locuieşte familia cu copilul. 

Informaţiile necesare pentru monitorizarea postservicii se obţin de la părinţi/reprezentant 

legal.  

Pe parcursul monitorizării postservicii, RCP efectuează cel puţin o vizită la domiciliul 

copilului, pregăteşte părinţii/reprezentantul legal şi copilul în vederea închiderii cazului din 

perspectiva protecţiei speciale. 

Toate documentele elaborate pe parcursul monitorizării postservicii de către RCP stau la 

baza întocmirii raportului de monitorizare final, care este transmis managerului de caz. 

     

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

Acest proces se realizează astfel:  

- Întocmirea referatului privind retragerea copilului din programul recuperator; 

- Întocmirea dispoziției de retragere la serviciile de recuperare din cadrul C.Z.C.D. din  

C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de Munte, C.S.C. “Sf. Andrei” Ploiești, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina, 

în baza documentației specific; 

      - Arhivarea dosarului privind încetarea serviciilor cuprinzând: listele semestriale și fișele de 

servicii transmise către SPAS-uri.   

 

5.4.3.Valorificarea rezultatului activității:  

 Copiii cu dizabilități și părinții/reprezentantul legal primesc servicii pe perioada pe care o 

doresc, cu excepția situațiilor special prevăzute de lege și de prezenta procedură operațională. 

 



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Încetarea acordării serviciilor în Centrele 

de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. 3 - 03 

Ediția I 

 

Revizia - 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 11 din 18 

 

 

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Managerul de caz:  

1. înregistrează cererea părinților copilului sau a reprezentantului legal; 

2. analizează datele rezultate din evaluarea multidisciplinară din cadrul complexului de servicii 

comunitare și conținute în referatul de retragere;   

3. verifică documentaţia necesară pentru emiterea dispoziţiei de retragere. 

 

Responsabilul coordonator metodologic al activității Centrului de zi pentru copii cu  

dizabilităţi din cadrul C.S.C. "Sf. Andrei" Ploiești, C.S.C. "Sf. Filofteia" Câmpina, C.S.C. 

“Sf. Maria” Vălenii de Munte: 

1. întocmește dispoziția de retragere de la serviciile de recuperare, în baza documentației  

specifice;  

2. înregistrează dispoziția de retragere în registrul specific. 

 

 Șeful de serviciu: 

1. Coordonează demersurile echipei SEC cu cele ale managerilor de caz din afara SEC 

2. Semnează dispoziția de retragere pentru fiecare copil în parte, alături de responsabilul  

coordonator metodologic 

3. Coordonează, organizează, supervizează, evaluează şi răspunde de activitatea managerului  

de caz din SECCD și a responsabilului coordonator metodologic 

 

 Șeful complexului de servicii comunitare: 

1. Coordonează, organizează, supervizează, evaluează şi răspunde de activitatea personalului  

din subordine; 

2. Informează copiii (în funcție de vârstă, respectiv gradul de maturitate) și aparținătorii lor  

cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii și modalitățile de încetare a acordării 

serviciilor (la cerere sau prin decizie unilaterală a beneficiarului, prin decizia conducerii centrului 

urmare propunerii echipei multidisciplinare, prin acordul ambelor părți, etc.); 

3. Informează personalul cu privire la condițiile de încetare a serviciilor recuperatorii și  

modalitățile de încetare a acordării serviciilor (la cerere sau prin decizie unilaterală a beneficiarului, 

prin decizia conducerii centrului urmare propunerii echipei multidisciplinare, prin acordul ambelor 

părți, etc.);   

4. Instruiește anual personalul cu privire la procedura de încetare a serviciilor și consemnează  

sesiunile de instruire în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.  

   

 Directorul executiv adjunct: 

1. Aprobă retragerea de la serviciile din cadrul centrelor, semnând dispozițiile 
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Ediția Data ediției Revizia Data 

reviziei 
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compartimentului 
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8. Formular de analiză a procedurii 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
     

2.  SAMP 
Alina 

COMNOIU 
     

3.  
C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
     

4.  
C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
     

5.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
     

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
     

7.  
C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
     

8.  

Centrul de 

plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Gabriela 

MARIN 
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9. Lista de difuzare a procedurii operaționale 

 

Nr. 

ex. 

Compartiment Nume și 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătura Data 

retragerii 

Semnătura Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 S.E.C.C.D. Radu 

Crenguța-

Mălina 

     

2 S.E.C.C.D. Dan Iulian      

3 S.E.C.C.D. Paparuș 

Mihaela 

Corina 

     

4 S.E.C.C.D. Rădulescu 

Oana Cristina 
     

5 S.E.C.C.D. Toma Daciana 

Camelia 
     

6 S.E.C.C.D. Mihalcea 

Claudia Ioana 
     

7 S.E.C.C.D. Ghitan 

Tamara 
     

8 S.E.C.C.D. Lungu Laura      

9 S.E.C.C.D. Ioniță Ana-

Maria 
     

9 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 
     

10 
SAMP 

Alina 

COMNOIU 
     

11 C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

     

12 C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

     

13 C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
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10. Diagrama de proces 

 

 

 

 

C.Z.C.D.  

întocmește 

referatul de 

retragere  

S.E.C.C.D. 

transmite 

dispoziția 

înregistrată și 

semnată către 

C.Z.C.D. 

C.Z.C.D. 

transmite 

S.P.A.S. lista 

beneficiarilor 

pentru care au 

încetat serviciile 

S.E.C.C.D. 

- înregistrează 

cererea 

- întocmește 

dispoziția  

Directorul 

executiv adjunct 

aprobă dispoziția 

Solicitare directă 

a copilului și 

părintelui/repre 

zentantului legal 



 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova 

 

Serviciul Evaluare Complexă 

a Copilului cu Dizabilități 

Procedura operațională privind 

Încetarea acordării serviciilor în Centrele 

de Zi pentru Copii cu Dizabilități 

 

COD: P.O. 3 - 03 

Ediția I 

 

Revizia - 

 

Exemplarul nr. 1 

 

Pagina 16 din 18 

 

 

11. Anexe 

 

Anexa nr. 1  

 

 

 

DGASPC judeţ PRAHOVA 

Nr. înregistrare .................../dată ............................. 

 

 

 

Domnule Director, 

 

 

Subsemnatul(a), …………….............................................................................., domiciliat(ă) 

în localitatea.............................................., Sat/ Str................................................... nr. . . . , bl. . . . , 

sc. . . ., et. . . , ap. . ., judeţul ……………………., telefonul ....................................., legitimat(ă) cu 

………. seria …… nr. …........., în calitate de părinte / reprezentant legal al copilului 

.................................................................................., născut la data de……………...…….................., 

CNP.........................................................., solicit prin prezenta retragerea fiicei mele/fiului meu din 

programul recuperator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data,        Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului director executiv al DGASPC Prahova 
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Anexa nr. 2  

 

 

 
ROMÂNIA 

                        CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

     D                     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA                                                                                         

COPILULUI 

                          COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE .......................................... 

Str............................., telefon/fax..............................., e-mail..................... 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

REFERAT 

 
Scurt  

istoric: 
...................................................................................................................................................................................... ..........

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

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

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

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

 

Date evoluție copil: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Frecvență/mod de participarte: 

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

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

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

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

 

Concluzii și recomandări: 

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

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

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

 

 

 

Șef complex,                                                                                                                Coordonator personal de specialitate,  

 

   

 
Data: 

Întocmit/redactat: 
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Anexa nr. 3 

 

ROMÂNIA         

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

            DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16 

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095    Fax: 0244 / 586.148 

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com , copil@copilprahova.ro 

 

 

DISPOZIŢIE 

PRIVIND RETRAGEREA ACCESULUI LA CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ................................................. 

 

 

 

  

 Prin prezenta, se retrage accesul copilului ............................................., născut la data de ..................., 

domiciliat în ......................................................, Sat/Str. …………………………………., nr………, bl…………., 

sc…………, ap…………., având diagnosticul de:............................................................................................................., 

la  Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Comunitare .........................................., 

conform referatului nr. ...................../CZD/......................................... 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

 

 

 

 

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi                                 

Şef serviciu,     

Întocmit:  

 

 

Ploieşti, (data) ................................ 

Nr............................................ 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:dgaspcph@yahoo.com
mailto:copil@copilprahova.ro
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                                                       Anexa nr. 3.17.4 

                                    la Hotărârea nr……… 

                                                                                                                              din ………………                                                                         

 

 

             

 

             

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI 

CENTRUL DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ”SF. FILOFTEIA” CÂMPINA 

 

 

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

„Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 

Filofteia” Câmpina, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 

accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART 2 

Identificarea serviciului social 

Serviciul social „Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina, cod serviciu social 8899 CZ – F - I, este înfiinţat şi 

administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

acreditat conform Certificatului de acreditare seria A F 000837, deţine Licenţa de funcţionare 

seria LF nr. 0005345/29.10.2015, cu sediul în Câmpina, Str. Mărășești, nr. 38, jud. Prahova, fiind 

o componentă funcțională a Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

(1) Scopul serviciului social „Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina este de a desfășura activități de informare și 

sensibilizare privind problematica copilului și a familiei, de promovare a serviciilor oferite și de 

stabilire a relațiilor de colaborare cu instituții, organizații și/sau alte grupuri de suport comunitar. 

(2) „Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 

Filofteia” Câmpina sprijină și asistă părinții/ potențialii părinți pentru a face față dificultăților 

psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru 

prevenirea separării copilului de familia sa și sprijină copiii atunci când apar probleme în 

dezvoltarea acestora. Centrul oferă părinților programe de sprijin și educație parentală pentru 

formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale. Centrul sprijină organizarea sau 
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organizează programe de educare a părinților/viitorilor părinți (”Școala Părinților”) precum și alte 

persoane interesate de problematica familiei, la cerere. 

(3) Activităţile „Centrului de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina se vor focaliza pe:  

▪ consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate (divorţ, pierderea 

locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi etc.) care 

pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de 

mediul lor familial,  

▪ informarea părinţilor în vederea acoperirii nevoilor copiilor,  

▪ consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului,  

▪ sprijinirea şi consilierea copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în 

familie, şcoală, grupuri socio-profesionale.  

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social „Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările si completarile ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare. precum şi ale altor 

acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor 

minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului 

metodologic de implementare a acestor standard. 

(3) Serviciul social „Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina este înfiinţat prin Hotararea nr. 56/13.05.2004 a Consiliului 

Judetean Prahova şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova. 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social „Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina 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 „Centrul de resurse 

și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina sunt 

următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 

demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la 

persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 
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g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de 

exerciţiu 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 

cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina sunt: 

1. Părinţii/familiile extinse/familiile substitutive care:  

▪ necesită competenţe/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii 

psihopedagogice în domeniu,  

▪ trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi creştere a copiilor 

care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate,  

▪ constată existenţa/apariţia unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea 

normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale 

copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, şcolară, profesională.  

2. Viitorii părinţi care doresc să se formeze înainte de naşterea sau adopţia copiilor.  

3. Copiii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau în 

colectivitatea în care trăiesc.  

(2) Condiţiile de acces/admitere sunt următoarele: 

Admiterea pentru accesul la serviciile „Centrului de resurse și asistență socială” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina se face prin decizia privind 

aprobarea cererii de includere în programul de consiliere, dată de șeful de complex, eliberată în 

urma cererii  beneficiarilor sau referirii cazului de către alte instituții, conform prevederilor legale 

în vigoare și procedurilor operaționale. 

Pentru cazurile de plasament familial, admiterea în cadrul serviciului se face în urma 

stabilirii măsurii de plasament și eliberarea dispoziției de manager de caz. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor  

Închiderea cazului are loc în momentul în care rapoartele de monitorizare evidențiază 

faptul că asistența beneficiarului nu mai este necesară sau la solicitarea în scris a beneficiarilor sau 

a reprezentanților beneficiarilor. Pe tot parcursul intervenției, responsabilul planului personalizat 

de consiliere pregătește beneficiarul în vederea încheierii cazului, respectând legislația în vigoare 

și procedurile operaționale. 

După încetarea acordării serviciilor, responsabilul planului personalizat de consiliere 

asigură monitorizarea cazului pentru o perioadă de cel puțin 3 luni, cu posibilitatea de prelungire 

cu avizul coordonatorului centrului 

Pentru cazurile de plasament familial, încetarea serviciilor se face  

-în baza documentelor emise de Instanța de judecată/Comisia pentru protecția copilului 

care admit modificarea sau încetarea măsurii de protecție speciale; 
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- la împlinirea vârstei de 18 ani tinerii pot ieși din sistemul de protecție al copilului la 

solicitarea acestora, conform prevederilor legale 

- reintegrarea în familia naturală/extinsă/substitutivă. 

- plasament la o altă persoană sau familie cu domiciliul în afara zonelor arondate 

serviciului, plasament la un asistent maternal, plasament la un tip de serviciu rezidential licențiat 

în condițiile legii. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de resurse și asistență 

socială” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina 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) sa li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de resurse și asistență 

socială” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina 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; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament. 

  

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de resurse si asistenta sociala  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. admiterea si evaluarea beneficiarilor in cadrul centrului; 

3.intocmirea si aplicarea planurilor individualizate de protectie si a programelor de 

interventie specifica; 

4. consiliere socială şi psihologică pentru copil şi familie; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. distribuirea de pliante, materiale informative; 

2. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primăria, unitățile 

sanitare, școli, etc.) în vederea identificării potențialilor beneficiari; 

3. acțiuni cu caracter educativ, de prevenire a comportamentelor abuzive, organizarea 

„Școlii părinților” pentru consilierea și informarea părinților; 

4. aplicarea unui chestionar de feedback privind satisfacția beneficiarilor cu privire la 

serviciile oferite; 

5. elaborarea de rapoarte de activitate; 
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c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de 

intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

2. inițiază acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său 

în comunitate, accesarea și modul de funcționare; 

3. consiliere psihologică; 

4. prevenirea abuzului; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea 

demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de 

calitate, conform legislației în vigoare; 

2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

4. monitorizarea periodica a situaţiei beneficiarilor; 

5. evaluarea satisfacţiei beneficiarilor în raport cu serviciilor prestate; 

6. participarea personalului la cursuri și programe de formare continuă; 

7. atragerea de parteneriate și atragerea de fonduri suplimentare, cu respectarea legislației 

cu privire la sponsorizări și donații, pentru diversificarea serviciilor și îmbunătățirea bazei 

materiale 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. respectarea cerinţelor legate de structura organizatorică, numărul de posturi şi 

categoriile de personal întocmirea fişelor de post, evaluarea anuală a performanţelor profesionale 

ale personalului; 

2. perfecţionarea continuă a personalului; 

3. asigurarea necesarului de echipament, rechizite, materiale informative necesare; 

întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului, propuneri de achiziţii produse şi materiale; 

4. numărul şi structura de personal ale serviciului sunt satisfăcătoare pentru îndeplinirea 

misiunii acestuia în condiţii optime. Resursele umane ale serviciului au pregătirea 

corespunzătoare şi abilităţi de a lucra individual cu beneficiarii şi în echipă; 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1) Serviciul social „Centrul de resurse și asistență socială” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina funcţionează cu un numar de 5 salariati conform Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova.  

a) personal de conducere: personal de conducere: Șef Complex la nivelul tuturor 

componentelor, Coordonator personal de specialitate, Șef serviciu contabilitate-administrativ ce 

coordonează compartimentul contabilitate-administrativ și asigură și răspunde de buna 

desfășurare și organizare a activității financiare și administrative la nivelul tuturor serviciilor ale 

complexului (Centrul de Resurse și Asistență Socială, Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, 

Centrul rezidențial de tip familial Brebu, Apartamente sociale pentru tineri ce urmează cursurile 

învățământului superior) 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

asistent social, psiholog, inspector de specialitate.  

(2) Raportul angajat/beneficiar: numărul și structura de personal sunt suficiente și 

corespunzătoare pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de Centrul de resurse și asistență 

socială conform prevederilor SMO și planului anual de actiune. 

 

ART 9 
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Personalul de conducere 
Personalul de conducere este: 

a) Șef complex (111225) 

b) Coordonator personal de specialitate (111220) 

c) Șef serviciu contabilitate-administrativ (111225) 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:  

ȘEF COMPLEX 
1. asigura, in cadrul unitatii, promovarea actelor normative in vigoare cu privire la drepturile copilului;  

2.ia in considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

6.răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens; 

7.organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare si functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează desfășurarea 

activității în cadrul unității ;  

8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea și 

obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii organizatorice și a 

numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire și 

perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, în 

termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, dupa caz, 

normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătătirea activității de asistenta sociala in 

instititie, 

19. evalueaza anual personalul din subordine si propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respectă legile, 

regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat si cuantumul primelor, 

in raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a timpului 

liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  comunitate, 

în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește planificarea 

finaciară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, 

a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 
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31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numarul 

total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  nesoluționate până la 

sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri ale 

evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 

35.intocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau dacă 

a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea DGASPC 

Prahova, in limita competentei. 

 

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 

-asigură, în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire cu privire la 

drepturile copilului ; ia în considerare orice sesizare și analizează  orice sesizare  îi este adresată, 

referitoare la încălcări  ale  drepturilor copilului ; 

- asigură și răspunde de activitatea de specialitate a serviciilor sociale ale complexului ; 

-alături de șeful de complex gestionează unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor 

conducerii DGASPC Prahova. 

-asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul DGASPC Prahova; 

-alături de șeful de complex asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru personalul din 

subordine, conform organigramei stabilită de conducerea DGASPC Prahova; 

-răspunde de calitatea activitățîlor desfăsurate de personalul de specialitate din cadrul unității și 

dispune, în limita competenței, măsuri de organizare  care să conducă la îmbunătățirea acestor 

activități sau după caz, formulează propuneri în acest sens; 

-organizează activitatea personalului de specialitate și asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de ordine interioară și a procedurilor care reglementează desfășurarea activității în 

cadrul unității ; 

-asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase 

a copilului ; 

-revizuiește  periodic  și propune în scris șefului de complex aprobarea stucturii organizatorice și a 

numărului de personal ; 

-elaborează, revizuiește si propune spre aprobare șefului de complex fișele de post ale 

personalului de specialitate din cadrul unității (cu exceptia personalului contabilitate-

administrativ) ; 

-elaborează planul de perfecționare profesională și propune participarea personalului de 

specialitate la programele de instruire si perfectionare ; 

-face propunuri privind  planul anual de acțiune pentru toate serviciile sociale ale complexului și îl 

prezintă spre analiză  șefului de complex și aduce la indeplinire planul de activitate al unității, în 

limita resurselor alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 
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-elaborează rapoartele generale privind activitatea compartimentelor din subordinea unității, 

stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă DGASPC Prahova. 

- centralizează și întocmește raportul lunar/ raportul anual de activitate al compartimentelor 

complexului  ; 

-elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială 

și protecția copilului în instituție ; 

-sesizează șeful de complex cu privire la situațiile în care salariații nu respectă legile, 

regulamentele, procedurile de lucru, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

-vizează corespondența unității pe linia compartimentelor de specialitate și urmărește circuitul 

documentelor în instituție ; 

-urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere  a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora ; 

-colaborează cu alte instituții publice  sau organizații  nonguvernamentale la acțiuni care vizează  

îmbunătățirea  serviciilor de asistență  socială  oferite beneficiarilor ; 

-desfasoară activități de identificare a surselor extrabugetare  de finanțare a unității ; 

-elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în 

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

-asigură îndrumare metodologică personalului aflat în subordine ; 

-răspunde de îndeplinirea standardelor minime de calitate in cadrul serviciilor care le coordonează 

(Centrul de Resurse si Asistență Socială, Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități, Centrul 

Rezidențial de tip familial Brebu, Apartamente) în conformitate cu prevederile legale ; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţîlor desfăşurate de personalul serviciului şi 

informeaza șeful de complex cu privire la salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător 

atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului 

muncii etc.; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

- colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civîle 

în vederea schimbuluide bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de 

asigurăre a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să 

răspundă nevoîlor persoanelor beneficiare; 

- asigură buna desfăşurare a raporturîlor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

- reprezintă serviciul în relaţiîle cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţîle şi 

instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

- 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 beneficiarîlor; 

-asigură îndeplinirea măsurîlor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarîlor a 

prevederîlor din regulamentul propriu de organizare şi funcționare; 

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

-respecta codul deontologic profesional, Regulamentele de Organizare si Funcționare ale 

complexului, Regulamentul de ordine interioară, Codul de conduită al personalului contractual al 

DGASPC Prahova ; 

-adoptă permanent un comportament în măsura să promoveze imaginea și interesele unității; 

-cunoaște și respecta normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de  nerespectarea 

acestora ; 

-obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului:sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor la 

vreun  abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

-responsabil cu riscurile în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfânta Filofteia Campina:  

a) consiliază personalul din cadrul complexului și asistă conducătorul complexului în 

procesul de gestionare al riscurilor.  
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b) Analizează Formularele de alertă la risc 

c) Elaborează Registrul riscurilor la nivelul compartimentului 

d) Asistă persoana care identifică riscul la elaborarea Fișei de urmărire a riscului 

e) Urmărește implementarea măsurilor de control din Planul de măsuri 

f) Elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment 

-înlocuieste șeful de complex în lipsa și pe perioada concediîlor ;  

-îndeplinește orice alte atribuții  stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de șeful de complex sau 

conducerea DGASPC Prahova, în limita competentei. 

 

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE- ADMINISTRATIV 

- Coordonează si răspunde de întreaga activitate desfășurată de către personalul din cadrul 

compartimentului contabilitate- administrativ aflat în subordine. 

- Asigură și răspunde de buna desfășurare și organizare a activității financiare și 

administrative la nivelul tuturor serviciilor complexului (Centrul de Resurse și Asistență Socială, 

Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilități și Centrul rezidențial de tip familial Brebu, 

Apartamente). 

- Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţîlor desfăşurate de personalul 

serviciului pe care îl conduce şi propune în scris șefului de complex demararea anchetei  

disciplinare pentru salariaţii din subordinea serviciului administrativ-contabilitate, care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederîlor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc. 

- Răspunde de calitatea activităţîlor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 

contabilitate-administrativ şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă 

la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;sigură buna 

desfăşurare a raporturîlor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

- Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele 

unității. 

- Răspunde de asigurarea calităţii la lucrările executate în cadrul biroului și respectă 

procedurile de lucru; 

- Răspunde de respectarea programului de muncă și a disciplinei muncii în cadrul 

serviciului care îl coordonează 

- Asigură organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al 

unității în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare și normele sau reglementările interne; 

- Organizează și pregătește documentele supuse controlul financiar preventiv, stabilind 

operatiunîle si documentele ce se supun controlului financiar preventiv 

- Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, cel puțin odata pe an, pe 

precum si in orice situatii prevazute de lege sau de câte ori șeful de complex o cere 

- Răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în 

cadrul serviciului. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele și funcția celui 

care îl întocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în acestea 

- Răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității prin 

executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora. 

- Răspunde de buna pregatire profesionala a salariaților din subordine și propune masuri 

pentru perfecționarea cunoștințelor acestora;  

- Răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, 

republicată, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în 

vigoare, pe linie economică si financiar-contabilă; 

- Întocmește ștatul de funcții și organigrama instituției. 

- Întocmește bugetele de venituri și cheltuieli ale instituției în funcție de legislația în vigoare 

și necesități, face propuneri de modificare a acestora, pe parcursul anului în funcție de necesități. 

- Întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe surse de venituri. 

- Întocmește și răspunde de evidența contabilă sintetică și analitică 
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- Verificărea înregistrarea în contabilitate a actelor justificative necesare înregistrărilor 

contabile 

- Verifică formele pentru efectuarea încasărilor și plăților in numerar sau virament, de 

urmarire a debitelor și achitare a creditelor, furnizorilor și evidența acestora 

- Întocmeste lunar registrele jurnal de casă, intrări și ieșiri, balanțele sintetice și analitice ale 

acestora, cât și fișele sintetice și analitice ale acestora, exceptând analiticele conturilor de mai sus 

- Verifică și întocmeste spre plată drepturile de personal 

- Întocmeste documentele aferente drepturilor de personal 

- Întocmeste lunar sau la cerere raportarîle către DGASPC, FINANTE,ANPC etc. 

- Organizează evidența contractelor incheiate de instituție, verifică realitatea si legalitatea si 

urmărește executarea acestora 

- Organizează gestionarea patrimonială a instituției și verifică prin sondaj gestiunile 

- Ține evidența sintetică si analitica a gestiunii la alimente și materiale în depozit 

- Ține evidența sintetică a gestiunii de valori 

- Ține evidența sintetică a gestiunilor mijloace fixe și obiecte de inventar și echipament de 

consum 

- Verifică și aprobă intrările și ieșirile din magazii în gestiuni 

- Organizează inventarierea valorilor materiale și bănești 

- Face valorificarea inventarierii și confruntul acesteia  cu evidențele contabile 

- Instruieste și controlează personalul cu atribuții de gestionar, administrator, organizează 

crearea de garanții și garanții suplimentare gestionarilor și subgestionarilor 

- Urmărește aplicarea și respectarea baremelor de hrană, gramajelor, consumul de materiale 

lunar, verifică și semnează listele de alimente, bonurile de consum 

- Verifică și aprobă împreună cu conducătorul instituției  propunerile de casare a bunurilor 

- Controlează persoana desemnata cu arhivarea tuturor documentelor contabile 

- Propune conducătorului instituției desemnarea comisiîlor de receptie, licitatie,oferte , 

testarea  pieteii, inventariere si casare 

- Semnează « bun de plată » pentru facturile unității și «certificat în privința realității, 

regularității și legalității și proiectul de operațiuni care se vor înainta către DGASPC Prahova  

- Urmărește legislația și are obligativitatea de a fi la zi cu aceasta și se ocupă de abonarea 

instituției la Monitorul Oficial, Colecții de legi și alte publicații necesare instituției, organizează  

și urmărește evidența acestora 

- Cunoaște și respectă normele de protecția muncii sanitare, PSI, și răspunde de 

nerespectarea acestora 

- Răspunde de legalitatea și realitatea evidențelor contabile în fața controlalelor ce vin în 

unitate, îndeplinind și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau de conducătorul unității 

- Înlocuitor al persoanei responsabile cu organizarea și conducerea evidenței angajamentelor 

bugatare și legale 

- Întocmește fișele de post și fișele de evaluare anuală ale salariaților din subordine 

- Verifică întocmirea documentelor din sponsorizări și donații 

- Îndeplinește atribuții în vederea asigurării activității SSM și PSI pentru personalul din 

subordine 

- Obligativitatea semnalarii situatiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost 

martor la vreun  abuz săvârșit asupra vreunui copil 

- Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a 

fiecărui serviciu in parte, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului 

contractual al DGASPC Prahova si toate procedurîle operationale de la nivelul complexului. 

- Îndeplinește și alte sarcini date de DGASPC Prahova sau conducătorul unității în limita 

competențelor. 

(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 
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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
9
. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate: 

a) asistent social - (263501); 

b) psiholog - (263402); 

c) inspector specialitate - (263101) 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

Personalul CRAS asigură instrumentarea de cazuri de plasament familial, conform 

legislației în vigoare. 

Personalul CRAS preia sesizări din partea beneficiarilor, instituțiilor, alte persoane din 

comunitate privind copii aflați situații de risc și instrumentează cazurile conform legislației în 

vigoare. 

Psihologul CRAS va prelua atribuții și pentru serviciu Apartamente sociale pentru tineri ce 

urmează o formă de învățământ superior. 

Asistenții sociali ai CRAS vor îndeplini atribuții pe serviciile sociale Apartamente sociale 

pentru tineri ce urmează o formă de învățământ superior și CRTF Brebu conform fișelor de post 

individuale. 

 

PSIHOLOG  

Descrierea sarcinilor ce revin postului 

- Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor repartizați. 

-Stabilește programul individual al copiilor, de terapie psihologică și socială cu obiectivele și 

activitățile de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării. 

- Aplică periodic grile de evaluare a programelor de terapie, urmărind evoluția stării copiilor 

-Întocmește și participă la programele de integrare socială pentru copii propuși pentru 

dezinstituționalizare  

- Consiliere psihologică la solicitarea instanței de judecată pentru minori 

-Transmite informații și cunoștinte cu privire la diagnosticul copilului, regulile de bază pentru 

ameliorarea prognosticului 

-Urmărește permanent modul în care acestea sunt aplicate și monitorizează permanent rezultatele 

obținute 

- Participă la diferite întâlniri de specialitate dacă este solicitat de conducere 

-Alcătuiește și urmărește realizarea proiectelor personalizate în colaborare cu echipa 

pluridisciplinară. 

- Consilierea individuală și de grup acordată beneficiarilor complexului și reprezentanților legali. 

-Întocmirea caracterizării și evaluării psihologice în vederea completării dosarelor sociale ale 

beneficiarilor serviciului. 

-Contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului în vederea ameliorării/recuperării retardului. 

-Întocmește documentele specifice (fișe individuale, fișe de evaluare, rapoarte, analize) pentru 

activitățile la care participă și care i se solicită de superior 

-Consiliază copiii în dificultate din zonele arondate Centrului de Resurse și Asistență Socială, 

întocmind caracterizări și fișe de evaluare psihologică. 

-Periodic, alături de asistenții sociali, se deplasează la domiciliul părinților naturali și/sau 

substitutivi în vederea monitorizării măsurilor de protecție stabilite. 

-Efectuează demersuri în vederea identificării de familii sau persoane cărora copilul să le poată fi 

dat în plasament pentru evitarea institutionalizării. 
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- Pregătește, asigură și mediază contactele directe între copil și părinții săi naturali sau familia 

lărgită, substitutivă sau potențial adoptivă. 

- Asigură monitorizarea și evaluarea relațiilor copil-părinte pentru cazurile instrumentate. 

- Acordă suport și consiliere copilului, familiei și persoanelor de referință pentru copil. 

- Colaborează cu personalul instituțiilor publice sau ONG –urile pentru prevenirea abandonului și 

a instituționalizării copiilor, sprijinirea (re)integrării lor în familie și în comunitate pentru 

combaterea fenomenului de abuz, maltratare sau neglijare a copilului, conform protocoalelor de 

colaborare încheiate. 

 -Organizează acțiuni de sensibilizare și informare a profesioniștilor din rețea având ca obiect 

prevenirea situațiilor de separare a copiilor de familie 

- Întocmește evidențe ale cazurilor instrumentate pentru monitorizarea și raportarea rapidă. 

- Instrumentează împreună cu echipa multidisciplinară cazurile semnalate cu privire la copiii care 

au savârșit o faptă penală, dar nu răspund penal. 

-Verifică, alături de echipa multidisciplinară, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor 

de protecție specială dispuse de C.P.C. sau Instanța Judecătorească. 

-Urmarește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecție specială, dezvoltarea și 

îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii. 

-Se deplasează în teren împreună cu echipa multidisciplinară în toate situațiile care impune 

prezența psihologului  

- Va îndruma beneficiarii către servicii specializate pe durata aplicării măsurilor destinate 

copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal. 

-Va îndruma și consilia părinții copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal cu 

privire la obligațiile de a participa la ședințe de consiliere psihologică în baza unui program 

personalizat. 

-Copilul care a săvârșit o faptă penală și care nu răspunde penal, va fi însoțit și asistat de către 

psihologul și asistentul social din cadrul compartimentului, în orice etapă a cercetării penale. 

-Preia și soluționează împreună cu echipa multidisciplinara, sesizari cu privire la copiii ce prezinta 

risc de abandon sau copiii abandonati in unitati sanitare. 

- Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau a fost martor la  

vreun abuz săvârșit 

- Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare al CRAS, 

Metodologia de Organizare și Funcționare a complexului, Codul deontologioc profesional, Codul 

de conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova 

- Va îndeplini orice altă sarcină dată de conducerea unității, în limita competenței. 

 

Asistent social și inspector de specialitate  

Descrierea sarcinilor ce revin postului 

 Instrumentează cazurile copiilor aflați în dificultate repartizate de conducerea unității și 

conducerea DGASPC Prahova. 

 Asigură și respectă promovarea drepturilor beneficiarilor în instituție și sesizează 

conducerea unității în situațiile în care drepturile acestora sunt încălcate întocmind, la 

nevoie, referatele necesare adoptării unor măsuri de soluționare a problemelor apărute și 

instrumentează cazurile repartizate de șeful de complex și coordonatorul personal de 

specialitate. 

 La intrarea copilului în cadrul CRAS verifică documentele și întocmește documentația 

necesară, conform legislației în vigoare și procedurilor de lucru. 

 Întocmește documentația necesară în vederea posibilității reintegrării familiale/integrării 

socio-profesionale, deschiderea adopției. 

 Pe parcursul întâlnirilor cu părinții, asistentul social mediază relația părinte-copil, unde 

este cazul și apară interesele copiilor. În cazul în care un copil nu este vizitat mai mult de 6 

luni întreprinde toate demersurile necesare restabilirii legaturii acestuia cu familia. 
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 Sesizează și propune schimbarea strategiei de acțiune a obiectivelor atunci când instituția 

o cere. 

 Asigură reevaluările măsurilor de protecție în conformitate cu legislația în vigoare. 

 Întocmește rapoarte de anchetă socială după deplasarea pe teren, prezintă și susține 

cazurile în fața Comisiei pentru Protecția Copilului. 

 Colaborează cu echipa pluridisciplinară în vederea întocmirii și reevaluării planurilor de 

intervenție specifică, urmărind modul de îndeplinire a obiectivelor propuse. 

 Colaborează cu  alte CRAS–uri, Biroul Management de Caz, Serviciul Juridic, Serviciul 

Monitorizare, Biroul Managementul Calităţii Serviciilor, Centrul de zi pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viață indepedentă din D.G.A.S.P.C. Prahova pentru realizarea unei 

strategii comune de acțiune, în scopul asigurării coerenței și continuității intervențiilor 

care privesc  copilul, a unei finalități comune-pregătirea copilului în vederea 

integrării/reintegrării în cadrul familiei naturale sau extinse și/sau integrării socio-

profesionale. 

 Reevaluează periodic-prin deplasări la domiciliul părinților naturali și/sau substitutivi 

aplicarea măsurilor de protecție stabilite. 

 Efectuează demersuri în vederea identificării de familii sau persoane carora copilul să le 

poată fi dat în plasament pentru evitarea institutionalizării. 

 Pregătește, asigură și mediază contactele directe între copil și părinții săi naturali sau 

familia lărgită, substitutivă sau potențial adoptivă. 

 Asigură monitorizarea și evaluarea relațiilor copil-părinte pentru cazurile instrumentate. 

 Acordă suport și consiliere copilului, familiei și persoanelor de referință pentru copil. 

 Depistează, monitorizează și evaluează familiile în dificultate. 

 Acordă informații, consiliere socială și juridică pentru îndrumarea clienților. 

 Informarea cu date și materiale informative pe teme de interes general în protecția 

copilului și în aspecte particulare ale ocrotirii lor, conform planului anual de acțiune 

stabilit de conducerea complexului și avizat de furnizorul de servicii. 

 Colaborează cu asistenții sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului și asistenții sociali ai centrelor cu același specific din județ pentru 

asigurarea coerenței și continuității intervențiilor care privesc copilul, cu scopul unei 

finalități comune în pregătirea copilului pentru reintegrarea familială. 

 Centralizează și transmite lunar către Serviciul Strategii, Programe, Monitorizare, Analiza 

statistică și îndrumare metodologică a activităților SPAS, situații privind intrările-ieșirile 

beneficiarilor serviciului și rapoarte de activitate lunare/anuale precum și alte solicitări 

conform termenelor prevazute. 

 Se comportă decent în relația cu copiii/tinerii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană 

cu care colaborează, respectând codul deontologic. 

 Participă împreună cu echipa de lucru la întocmirea şi reevaluarea P.I.P si P.I.S. ; 

 Participă la cursuri de formare profesională. 

 Ține evidența la zi a dosarelor copiilor, conform legislației în vigoare. 

 Întocmește Planul Individualizat de protecție al copilului, Planul de intervenție Specifică, 

conform cerințelor legislative în domeniu 

 Păstrează confidențialitatea informațiilor pe care le deține, referitoare la copii, personal, 

instituție. 

 Întocmeste trimestrial sau ori de cate ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte 

privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului. 

 Răspunde de corectitudinea documentelor pe care le întocmeşte, semnează sau vizează în 

cadrul unităţii, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu procedurile de lucru. 

Promovează drepturile și interesele copilului. 

 Colaborează cu personalul instituțiilor publice sau ONG–urile pentru prevenirea 

abandonului și a instituționalizării copiilor, sprijinirea (re)integrării lor în familie și în 
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comunitate pentru combaterea fenomenului de abuz, maltratare sau neglijare a copilului, 

conform protocoalelor de colaborare încheiate. 

 Colaborează cu medicii de familie, pentru monitorizarea copiilor și a femeilor gravide 

aflați în situații de risc. 

 Colaborează cu personalul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă în scopul 

sprijinirii tinerilor în dificultate în găsirea unui loc de muncă. 

 Colaborează cu alte instituții și organizații similare în domeniul protecției drepturilor 

copilului. 

 Respectă drepturile la imagine și confidențialitate ale clienților. 

 Respectă termenele și procedurile de lucru prevăzute de legislația în vigoare în ceea ce 

privește evaluarea inițială, reevaluarea și monitorizarea cazurilor aflate în evidență. 

 Organizează acțiuni de sensibilizare și informare a profesioniștilor din rețea având ca 

obiect prevenirea situațiilor de separare a copiilor de familie. 

 Întocmește evidențe ale cazurilor instrumentate pentru monitorizarea și raportarea rapidă. 

 Preia și soluționează sesizări cu privire la copiii ce prezintă risc de abandon sau copiii 

abandonați în unități sanitare. 

 Elaborează PIP/celelalte planuri prevăzute în legislație și organizează întâlnirile cu echipa 

multidisciplinară precum și cele individuale cu profesioniștii implicați în rezolvarea 

cazului. 

 Asigură colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal și a copilului, și 

îi sprijină pe aceștia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de 

caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, 

sprijin emoțional, consiliere). 

 Asigură comunicarea între părțile implicate în rezolvarea cazului. 

 Asigură respectarea etapelor managementului de caz. 

 Întocmește și reactualizează dosarul copilului. 

 Asigură îndeplinirea standardelor minime de calitate în cadrul serviciilor rezidențiale ale 

copiilor, prevăzute de legislația în vigoare, conform competențelor postului. 

 Respectă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare al centrului, 

Codul de conduită al personalului contractual al DGASPC-Prahova, procedurile 

operaționale în cadrul serviciului centrul de resurse si asitență socială. 

 Obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului: sesizează imediat 

conducerea complexului dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în pericol 

sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra copilului. 

 Îndeplinește, în limita competenței, orice sarcină repartizată de către șeful de complex și 

coordonatorul personal de specialitate. 

 In calitate de Manager de caz în domeniul protecției copilului: 

a) coordonează eforturile, demersurile și activitățile de asistență socială și protecție specială 

desfășurate în interesul superior al copilului; 

b) elaborează PIP/celelalte planuri prevăzute în legislație și alcătuiește echipa multidisciplinară și 

după caz, interinstituțională și organizează întâlnirile cu echipa precum și cele individuale cu 

profesioniștii implicați în rezolvarea cazului; 

c) asigură colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal și a copilului, și îi 

sprijină pe aceștia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. 

organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoțional, 

consiliere); 

d) asigură comunicarea între părțile implicate în rezolvarea cazului; 

e) asigură respectarea etapelor managementului de caz; 

f) întocmește și reactualizează dosarul copilului; 

g) coordonează metodologic responsabilii de caz; 
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h) comunică, cu avizul superiorului ierarhic, la SEI, cazurile pentru care a fost luată decizia de 

închidere ; 

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
Personalul administrativ de la nivelul complexului asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Judeţean Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate; 

d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                                                Anexa nr. 3.18      

            la Hotărârea nr…… 

                                                                                                  din………………………        

                                                                                                           

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  

SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE  

CENTRUL DE PLASAMENT CÂMPINA 

 

 

 

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

”Centrul de Plasament Câmpina”, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Prahova, 

elaborat 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, structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de personal 

și finanțarea centrului. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Centrul de Plasament Câmpina, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înfiinţat şi 

administrat de către furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova care este acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000837/28.05.2014. 

(2) Centrul de Plasament Câmpina deţine Licenţa de funcţionare seria LF nr. 

0000103/06.09.2015 şi are sediul în municipiul Câmpina, str. Voila nr.67, judeţul Prahova. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

(1) Scopul serviciului social “Centrul de Plasament Câmpina”, unitate fără personalitate 

juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova, este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului cu cerințe educaționale 

speciale aflat în dificultate, separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în 

condiţiile legii a unei măsuri de protecție specială. 
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(2) Centrul de Plasament Câmpina are rolul de de a  asigura accesul beneficiarilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, 

precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională 

 

ART 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social “Centrul de Plasament Câmpina” funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, Legea Asistenței sociale cu modificările ulterioare; Legea 

nr. 272/2004,  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi alte acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul 25/2019, privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de 

protecție specială – Anexa nr. 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, 

organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

(3) Serviciul social “Centrul de Plasament Câmpina” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. nr.152 din 16.12.2011 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

ART 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social “Centrul de Plasament Câmpina” se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi 

a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor Centrului de Plasament Câmpina 

sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de 

exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
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k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l)  încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 

cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Plasament Câmpina, sunt 

copii/ tineri de ambele sexe, cu vârsta cuprinsă între 7-18/26 ani, care au domiciliul sau au fost 

identificați pe raza administrativ-teritorială a județului Prahova, aflaţi în următoarele situaţii : 

a) copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile 

legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu; 

b) copii pentru care a fost dispus în condiţiile legii plasamentul în regim de urgenţă; 

c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie 

specială; 

d) copiii neînsoţiţi de către părinţi sau alt reprezentant legal, care solicită o formă de 

protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor. 

e) copii sau tineri cu dizabilităţi care beneficiază de protecţie specială, conform legii. 

(2) Centrul de plasament Câmpina respectă respectă Procedura operațională privind Admiterea 

copiilor în centrul reziațial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

Admiterea beneficiarilor în cadrul Centrului de plasament se face numai în baza : 

a) măsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către comisiile pentru protecţia 

copilului sau instanţa judecătorească ; 

b) dispoziţiilor de plasament în regim de urgenţă emise de către directorul executiv al 

D.G.A.S.P.C. Prahova sau măsura de plasamanent în regim de urgență dispusă de către 

instanţa judecătorească. 

(3) Copiii şi tinerii beneficiază de serviciile şi activităţile desfăşurate în cadrul centrului de 

plasament, numai dacă acesta poate răspunde nevoilor lor individuale de îngrijire, educaţie, 

socializare etc. stabilite printr-o evaluare iniţială.  

(4) Centrul de plasament Câmpina respectă respectă Procedura Operațională privind 

Încetarea îngrijrii copiilor în centrul rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la 

prezentul regulament. 

Încetarea serviciilor de protecție din cadrul centrului de plasament se face în baza: 

a) hotărârii emise de Comisia pentru Protecţia Copilului/ a sentinţei civile emise de instanţa 

judecătorească, după caz; 

b) la solicitarea scrisă a tânărului, la dobândirea capacității depline de exercițiu. 

(4) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Plasament Câmpina au 

următoarele drepturi : 
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a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 

luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile 

care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Plasament Câmpina au 

urmatoarele obligații: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de înțelegere etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament și regulamentul intern al centrului; 

e) să nu aducă atingere prin acţiunile lor imaginii D.G.A.S.P.C. Prahova şi/sau Centrului de 

Plasament Câmpina 

f) să păstreze şi să folosească bunurile din dotarea centrului în condiţii corespunzătoare, 

pentru ca acestea să nu se deterioreze sau să se distrugă 

g) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

Activități și funcții 

(1) Principalele funcţii ale serviciului “Centrul de Plasament Câmpina” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

1) reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2) găzduire pe perioada determinată; 

3) asistență medicală și îngrijire personală; 

4) educare și informare; 

5) dezvoltare abilități de viață independentă; 

6) consiliere psihosocială şi suport emoţional 

7) supraveghere; 

8) socializare și petrecere timp liber; 

9) preparare hrană caldă și acordare masă ( 3 mese/zi) ; 

10) menaj, curațenie, pază și întreținere ; 

11) integrare/reintegrare socio- familială; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
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1) elaborarea și distribuirea de materiale informative privind activitățile derulate şi 

serviciile oferite  

2) sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele 

copiilor prin intermediul mass-media locale, vizite în școli, spitale, etc.; 

3) realizarea de materiale informative despre serviciile partenere ale centrului 

rezidențial existente în comunitate; 

4)  elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 

persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1) elaborarea și aplicare unei Carte a drepturilor beneficiarilor și asigurarea 

informării beneficiarilor/reprezentanților legali ai acestora cu privire la drepturile 

înscrise în Cartă; 

2) planificarea și organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind 

respectarea drepturilor beneficiarilor, precum și privind identificarea, semnalarea 

și soluționarea cazurilor de abuz asupra beneficiarilor; 

3) deținerea și aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce 

privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără 

nici un fel de discriminare, 

4) acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția 

acestora, respectarea eticii profesionale în relația cu benefiaciarii și organizarea de 

sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică referitoare 

la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de 

particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

5) inițierea unor colaborări cu instituțiile publice sau private din comunitate pentru 

promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor și prevenirea situațiilor de 

dificultate în care aceștia pot intra. 

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) facilitarea participării tuturor beneficiarilor și a personalului la stabilirea 

obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor; 

4) deținerea și aplicarea unor instrumente proprii de măsurare a gradului de 

satisfacție a beneficiarilor; 

5) formarea profesională continuă a personalului. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1) ținerea evidenței produselor/ bunurilor achiziționate și asigurarea dotării, întreținerii 

și folosirii eficiente a bazei materiale și bunurilor din dotare; 

2) asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate; 

3) administrarea și coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate. 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
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(1) Serviciul social “Centrul de Plasament Câmpina” funcţionează cu un număr total de 51 

posturi conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova după cum urmează: 

a) personal de conducere: 2 posturi 

1) şef centru (111225) 

2) șef serviciu contabilitate- administrativ (111225) 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 37 

posturi: 

1) asistent medical (222101) 

2) asistent social (263501); 

3)  infirmier (532103); 

4) instructor de educaţie (235204); 

5) psiholog (263401). 

6) îngrijitor (531101) 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 12 posturi: 

1) administrator (515104); 

2) inspector de specialitate (242203); 

3) referent (331309); 

4) magaziner (432102); 

5) muncitor calificat bucatarie (512001); 

6) şofer (832201); 

7) muncitor calificat intretinere (721410). 

d) Unitatea poate atrage și persoane care doresc să lucreze ca voluntari, în baza unui 

contract de voluntariat încheiat în condițiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din totalul personalului. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este reprezentat de şef centru (111225), şef serviciu contabilitate-

administrativ (111225). 

(2) Atribuţiile şefului de centru (111225) sunt:  

- asigură în cadrul unităţii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

- ia în considerare şi analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor copilului; 

- gestionează unitatea în baza dispoziţiilor legale şi a dispoziţiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

- asigură operaţionalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul pentru toate componenetele unităţii ; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul unităţii şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului 

de organizare și funcționare, a regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează 

desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii; 

- asigură coerenţa practicilor şi acţiunilor în interiorul şi exteriorul unităţii, în concordanţă cu 

misiunea şi obiectivele instituţiei, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului; 
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- reprezintă formal salariaţii în relaţia cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- revizuieşte periodic şi propune conducerii  D.G.A.S.P.C. Prahova  aprobarea structurii 

organizatorice şi a numărului de personal; 

- elaborează, revizuieşte şi propune spre aprobare fişele de post ale personalului din cadrul 

unităţii; 

- elaborează planul de perfecţionare profesională şi propune participarea personalului la 

programele de instruire şi perfecţionare; 

- elaborează anual şi aduce la îndeplinire planul de activitate al unităţii, în limita resurselor 

alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi; 

- elaborează proiectul instituţional- document cadru pentru planificarea serviciilor oferite; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- elaborează raportul de evaluare şi raportul anual de activitate al unităţii; 

- elaborează/ revizuieşte metodologia de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine 

interioară sau, după caz, normele interne de funcţionare, proceduri de lucru etc; 

- elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă 

socială în instituţie; 

- evaluează anual personalul din subordine şi propune calificativele acestora; 

- sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situaţiile în care salariaţii nu respectă 

legile, regulamentele, dispoziţiile în vigoare sau codul deontologic; 

- avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă şi ale concediilor fără 

plată; 

- propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova  personalul care urmează a fi premiat şi cuantumul 

primelor, în raport cu resursele alocate; 

- vizează corespondenţa unităţii şi urmăreşte circuitul documentelor în instituţie; 

- aprobă meniul şi lista zilnică de alimente; 

- urmăreşte accesul copiilor aflaţi în unitate la serviciile de sănătate, de educaţie, de petrecere a 

timpului liber şi a altor servicii care determină dezvoltarea personalităţii acestora; 

- colaborează cu alte instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale la acţiuni care vizează 

îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială oferite beneficiarilor; 

- desfăşoară activităţi de identificare a resurselor extrabugetare de finanţare a unităţii; 

- elaborează, revizuieşte periodic şi distribuie materiale de promovare a imaginii unităţii în 

comunitate, în funcţie de resursele financiare alocate; 

-administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte 

planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; 

-respectă  codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Funcționare, Codul de 

conduită al personalului contractual al DGASPC Prahova; 

-sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol 

sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil; 

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

- elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 
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- elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor şi le transmite 

secretarului comisiei; 

- elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

- elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

- întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

- întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

- elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

- analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

- elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

- stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

- elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

- transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de  către conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenţei. 

 (2) Atribuţiile şef serviciu contabilitate-administrativ (111225) sunt: 

- înlocuieşte şeful de centru şi păastrează ştampila unităţii în absenţa acestuia; 

- organizează, indrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea in mod eficient a 

activităţii financiar-contabile a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

- asigură cunoaşterea şi aplicarea normelor din legi, Hotărâri de Guvern, instrucţiuni ale 

Ministerului de Finanţe, dispoziţii ale Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- întocmeşte planul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare ale instituţiei în condiţiile 

prevăzute de lege, cu consultul şi avizul şefului de centru; 

- întocmeşte actele contabile, organizează circuitul acestora, asigură şi verifica înregistrarea 

acestora în evidenţele contabile: 

- verifică şi răspunde de evidenţa contabilă sintetica si analitică; 

- verifică şi răspunde de corectitudinea întocmirii statelor de plată, de acordarea drepturilor 

salariale şi a drepturilor de personal, verifică anexele privind reţinerile şi obligaţiile de plată 

privind viramentele; 

- verifică formele pentru efectuarea încasărilor şi plătilor prin virament, pentru urmărirea 

debitelor şi pentru achitarea creditelor; 

- întocmeşte executia bugetară lunar, conform dispoziţiilor legale; 

- organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar contabil, la 

operaţiunile de inventarierea patrimoniului, urmărind modul de valorificare a rezultatelor 

inventarierii; 

- verifică şi răspunde de evidenţa formularelor cu regim special; 

- urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind evidenţele financiar-contabile, instruieste şi 

controlează personalul centrului care gestioneaza bunuri, avizează delegările de gestiune; 

- verifică legalitatea documentelor care au implicaţie financiar-contabilă; 

- verifică şi semnează listele de alimente şi bonurile de consum; 

- asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia in 

vigoare; 
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- informează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la efectuarea controalelor efectuate de 

către organele abilitate si despre rezultatele verificărilor respective, pune la dispozitia organelor 

de control documentele solicitate; 

-respectă programul de lucru, ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 

- respectă normele P.S.I. protecţia muncii şi Regulamentul Intern; 

- îndeplineşte în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de seful de 

centru. 

 (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

 (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

 (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este reprezentat de: asistent medical (222101); asistent social 

(263501);  infirmier (532103); instructor de educatie (235204); psiholog (263401); ingrijitor 

(531101). 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

(a) asistent medical - atribuţii:  

- urmăreşte starea psihică şi fizică a copiilor, sesizând orice modificare survenită în dezvoltarea 

şi starea lor de sănătate; 

- studiază fişele medicale din dosarele copiilor păstrând confidenţialitatea asupra datelor; 

- execută zilnic triajul epidemiologic  al copiilor, izolându-i pe cei bolnavi; 

- ajută medicul la examinarea copiilor, administrând tratamentul prescris de medicul specialist şi 

pe cel de prim ajutor ; 

- controlează în timpul zilei, starea de sănătate a copiilor, iar în caz de urgenţă anunta medicul de 

familie al beneficiarilor  ; 

- însoţeşte copiii la tratamente şi analize medicale în afara complexului, are obligaţia de a 

intervenii în cazurile de urgenţă prin acordarea primului ajutor, iar atunci când se impune să 

solicite serviciile de intervenţie „salvarea”, să însoţească copiii la aceste deplasări; 

 - merge pe bază de ordin de deplasare la copiii internaţi în spital şi informează conducerea 

centrului asupra stării de sănătate a acestora; 

- asistă copiii în sala de mese şi se îngrijeşte de igiena lor înainte de a servii masa; 

- în relaţia cu copiii trebuie să aibă un comportament părintesc ;  

- consemnează cu regularitate în registrul de observaţii, aspecte cu privire la starea de sănătate şi 

evoluţia beneficiarilor întocmindu-le caracterizări în vederea stabilirii tratamentului cazurilor de 

cronici; 

- întocmeşte programe de intervenţie specifica (PIS) pentru sănătate; 

- asistă la eliberarea alimentelor din magazie şi semnează lista de alimente calculând prin sondaj 

cantitatea calorică a listei de alimente; 

- verifică zilnic calitatea alimentelor şi a hranei preparate, verifica termenele de valabilitate a 

tuturor produselor din magazia unităţii; 
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- ţine evidenţa instrumentarului, materialelor sanitare şi a medicamentelor, răspunde de utilizarea 

lor; 

- are obligativitatea semnalarii situaţiilor de violenţă asupra copilului; 

- asigură măsurile de prim ajutor în cadrul CP Câmpina în conformitate cu prevederile art.10 din 

Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- verifică starea dormitoarelor, a grupurilor sanitare, a blocului alimentar, magazia de alimente şi 

ia măsurile necesare pentru remedierea urgentă a problemelor apărute, informând asupra oricărei 

probleme apărute sau constatate în timpul serviciului ; 

- sesizează conducerea unităţii, situaţiile în care drepturile copilului sunt încălcate, întocmind la 

nevoie referatele necesare adoptării unor asemenea măsuri 

- face parte din comisia de recepţie a alimentelor din buget şi donaţii, a bunurilor materiale având 

următoarele atribuţii: 

- verifică cantitativ şi calitativ bunurile care intra în gestiune; 

- stabilirea cantităţii se face prin cântărire, numărare sau măsurare în funcţie de natura bunurilor 

primite; 

- se face verificarea calitativă care constă în determinarea proprietăţilor şi caracteristicilor 

bunurilor primite,  pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute în norme sau standarde 

de calitate; 

- verificarea cantitativă şi calitativă a bunurilor se desfăşoară concomitent; 

- mărfurile se introduc în gestiune prin întocmirea notei de intrare recepţie şi constatare de 

diferenţe; 

- eventualele plusuri sau minusuri se vor consemna în Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 

menţionându-se cauzele care stau la baza acestora; 

- folosirea imprimatelor tipizate este obligatorie; 

- îndeplineşte atribuţii în vederea asigurării activităţii de prevenire şi protecţie în domeniul 

securităţii şi sănătaţii în muncă dupa cum urmează: 

- completează fişele de instruire individuală; 

- asigură informarea şi instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

-verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmă, avertizare, semnalizare de siguranţă; 

- informează conducerea instituţiei, în scris, asupra deficienţelor constatate; 

- întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor, cu echipament individual de protecţie; 

- însoteşte organele de control în acţiunile lor pe teritoriul instituţiei; 

- menţine în permanenţă legătura cu Compartimentul de Securitate şi Sănătate în Muncă; 

- urmăreşte menţinerea în limite a condiţiilor de mediu: iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, 

temperaturi, aerisire, umiditate; 

- urmăreşte amenajarea corectă a anexelor sociale (vestiare, grupuri sanitare). 

- este desemnat cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor după cum 

urmează: 

- elaborează şi participă la aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul 

instituţiei; 

- controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific; 

- propune includerea în bugetul instituţiei a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare 

împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi 

echipamentelor de protecţie specifice; 

- îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor; 

 -prezintă conducerii instituţiei, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de 

evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
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- acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în 

îndeplinirea atributiilor; 

- organizează şi asigură instruirea salariaţilor unităţii conform O.M.I.712/2005 şi a O.M.I. 

786/2005 privind cunoaşterea şi respectarea normelor de P.S.I., însuşirea caracteristicilor 

mijloacelor de stingere din dotare şi a modului de funcţionare şi să execute activităţi practice de 

intervenţie. 

- respectă Regulamentul Intern, Metodologia de organizare şi funcţionare,  normele P.S.I. şi de 

protecţia muncii;  

 -respectă confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarul copilului/ tânărului protejat în  centru 

- colaborează cu tot personalul, abordând lucrul în echipă, pentru bunul mers al activităţii, 

asigurând astfel un climat necesar dezvoltării armonioase a personalităţii beneficiarilor; 

- respectă bunele maniere în relaţiile cu ceilalţi angajaţi; 

- îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de 

conducerea centrului 

b) asistent social – atribuţii: 

- veghează la respectarea drepturilor copilului în instituţie; 

- sesizează conducerea unităţii, situaţiile în care drepturile copilului sunt încălcate, întocmind la 

nevoie referatele necesare adoptării unor asemenea măsuri; 

- are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă  asupra copilului; 

- asigură coerenţa şi continuitatea intervenţiilor care privesc copilul, a unei finalităţi comune 

(pregătirea copilului pentru reintegrarea în familia naturala, integrarea în familia de plasament 

sau pregătirea copilului pentru încredinţarea în vederea adopţiei); 

- prezintă la cererea D.G.A.S.P.C. Prahova sau a altor instituţii abilitate o sinteză privind 

aspectele semnificative ale dezvoltării copilului în instituţie (schimbări survenite), pe baza 

datelor provenite de la specialiştii instituţiei; 

- sesizează şi propune (pe baza situaţiilor nou apărute) schimbarea strategiei de acţiune (a 

obiectivelor) atunci când instituţia o cere; 

- colaborează cu instructorii de educaţie şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii la 

grupe; 

- urmăreşte evoluţia copilului în cadrul activităţilor şcolare şi colaborarea dintre cadrele didactice 

şi instructorii de educaţie ai copiilor; 

- examinează şi propune cazuri pentru L.J.S.M. în vederea stabilirii formei de şcolarizare, 

colaborând în acest sens cu echipa multidisciplinară a instituţiei; 

- ia legătura cu părinţii care vizitează copilul în instituţie, adunând datele necesare cunoaşterii 

situaţiei familiei, a intenţiilor părinţilor; 

- pe parcursul întâlnirilor cu părinţii, are în vedere apărarea intereselor copilului; 

- propune şi susţine programe specializate la nivelul instituţiei ce au drept scop reintegrarea 

socială a copiilor; 

- colaborează cu asistentul social din partea D.G.A.S.P.C. Prahova pentru clarificarea anumitor 

date referitoare la copiii din instituţie (culege date privind familia dacă au intervenit schimbări); 

- verifică modul în care sunt completate fişele de evidenţă a relaţiilor copil-familie şi fişele de 

monitorizare; 

- eliberează adeverinţe de învoire pentru sfârşitul de săptămână şi pentru perioada vacanţelor, 

adeverinţe eliberate numai în cazul în care părintele sau o ruda însoţeşte copilul; 

- substituie părintele în relaţia cu şcoala; 

- respectă Regulamentul Intern, Metodologia de organizare şi functionare,  normele P.S.I. şi de 

protecţia muncii;  
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- respectă confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarul copilului/ tânărului protejat în cadrul 

centrului; 

- colaborează cu tot personalul, abordând lucrul în echipă, pentru bunul mers al activităţii, 

asigurând astfel un climat necesar dezvoltării armonioase a personalităţii beneficiarilor 

- îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de 

conducerea centrului 

c) infirmier – atribuţii: 

- răspunde de viata şi securitatea copiilor în perioada cât îi are în primire, respectiv la preluarea 

pe bază de proces verbal, seara la intrarea în tură, de la instructorii de educaţie şi încredinţarea în 

acelaşi mod a doua zi dimineaţă, pe baza de proces verbal, instructorilor de educaţie ce 

efectuează serviciul în ziua respectivă; 

- participă împreună cu asistentul medical la triajul epidemiologic al copiilor la venirea din 

şcoală, respectiv de la domiciliu; 

- efectuează deparazitarea copiilor infestaţi şi de asemenea activităti de igiena corporală; 

- asigură spălatul copiilor pe mâini înainte de servirea meselor, însoţindu-i pe aceştia la masă; 

- asigura taiatul unghiilor si tunsul copiilor ori de cate ori este nevoie; 

- urmăreşte împreună cu asistentul medical, instructorul de educaţie, starea de sănătate a copiilor 

şi aduce la cunoştinţă  eventualele modificări, agravări; 

- îi ajută pe copii la activităţile de întreţinere a igienei personale, explicându-le importanţa 

acesteia (formarea de deprinderi); 

- sub îndrumarea asistentului medical, va prepara soluţii pentru dezinfectarea zilnică a pardoselii, 

faianţei şi a altor suprafeţe lavabile din infirmerie, cabinet medical, izolator şi alte spaţii ale 

centrului; 

- va însoţii copiii la cabinetul stomatologic atunci când este nevoie sau la serviciile medicale 

specializate (policlinica, spital, atunci când nu este prezent asistentul medical); 

- verifică starea dormitoarelor şi a grupurilor sanitare şi ia măsurile necesare pentru remedierea 

urgentă a problemelor apărute (defecţiuni, mizerie), informând asupra oricărei probleme apărute 

sau constatate în timpul serviciului  

- răspunde de efectuarea curăţeniei curente (zilnic), în sectoarele repartizate şi de curăţenia 

generală în funcţie de necesităţi; 

- preia copiii incontinenţi şi enuretici pe tot parcursul zilei şi asigură igienizarea şi schimbarea 

echipamentului acestora; 

- schimbă lenjeria de pat de câte ori este nevoie; 

- efectuează dezinfecţia preliminară a echipamentului şi cazarmamentului efectuând şi procesul 

de spălare a acestora; 

- calcă cazarmamentul şi echipamentul copiilor; 

- asigură măsurile de prim ajutor în cadrul CP Câmpina în conformitate cu prevederile art.10 din 

Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă  asupra copilului; 

- trebuie să aibă un comportament părintesc faţa de copiii cu care intra în contact; 

- respectă Regulamentul Intern, Metodologia de organizare şi funcţionare,  normele P.S.I. şi de 

protecţia muncii;  

- colaborează cu tot personalul, abordând lucrul în echipă, pentru bunul mers al activităţii, 

asigurând astfel un climat necesar dezvoltării armonioase a personalităţii beneficiarilor; 

- respectă bunele maniere în relaţiile cu ceilalţi angajaţi; 

- îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de 

conducerea centrului 
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d) instructor de educaţie – atribuţii: 

- studiază materialele de specialitate în domeniul protecţiei copilului si al psihopedagogiei 

speciale, perfecţionându-şi continuu pregătirea profesională; 

- întocmeşte semestrial planul tematic al activităţilor, urmărind realizarea acestora după un 

program prestabilit, săptămânal (ţine cont de zilele de naştere ale copiilor şi organizează 

sărbătorirea lor) ; 

- răspunde de viaţa copiilor ce le sunt încredintaţi pe perioada desfăşurării activităţii 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor, acordându-le ajutorul necesar, moral şi 

intelectual 

- urmăreăte starea psihica şi fizică a copiilor, sesizând orice modificare survenită în dezvoltarea 

şi starea de sănătate a lor; 

- consemnează cu regularitate în caietul de observaţii, aspectele caracteristice în comportarea 

copiilor întocmindu-le  şi caracterizări anual, caietul de observaţii va fi atasat fiecărui dosar 

personal in parte; 

- studiază dosarele copiilor păstrând confidenţialitatea asupra datelor şi informează copiii într-un 

mod adecvat asupra situaţiei personale; 

- are permanent în vedere obiectivul de reintegrare a copilului în familia naturală, acolo unde este 

posibil, în acest sens colaborează cu asistentul social; 

- organizează şi conduce activităţile în timpul liber al copiilor, atât în perioada de activitate 

şcolară, când poate organiza ateliere de lucru: desen, pictură, muzică cu copiii care nu pot lua 

parte la activitatea educativă din şcoala dar şi în zilele de repaus şi  în vacanţe, astfel formându-

se un profil moral şi civic al copilului; 

- instructorul de educaţie devine modelul, fiind permanent simţit şi văzut de copii ca o persoana 

demnă de încredere, care le poate oferi răspunsuri la toate întrebările referitoare la viaţa de 

familie, la societate, etc. ; 

- faţă de copii va avea întodeauna o atitudine civilizată şi un vocabular adecvat; 

- nu uită deloc că suplineşte în permanenţă lipsa părinţilor;  

- răspunde de viaţa, sănătatea şi securitatea copiilor care părăsesc instituţia fără învoire, fiind 

obligaţi să întreprindă orice acţiune în baza legală pentru aducerea copiilor în centru; 

- în lipsa asistentului social, ia contact cu rudele sau părinţii care vin în vizită la copii, adunând 

datele necesare cunoaşterii situaţiei familiei, a intenţiilor părintilor, iar dacă îi consideră 

iresponsabili sau constată ca aceştia se află sub influenţa băuturilor alcoolice, nu le va permite să 

ia copiii; 

- consemnează vizitatorii, verificând actele de identitate şi notând datele personale ale acestora; 

- pe parcursul întâlnirilor cu părinţii, are în vedere apărarea intereselor copilului; 

- propune şi susţine programe specializate la nivelul instituţiei ce au drept scop reintegrarea 

socială a copiilor; 

- zilnic preia efectivul pe bază de proces verbal de la infirmierii din schimbul de noapte, predând 

în acelaşi mod; 

- însoţeşte şi predă /preia copiii la/de la şcoală asigurându-le protecţia; 

- urmăreşte şi asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru şcoală, organizarea şi indrumarea 

studiului individual; 

- ţine o permanentă legătură cu cadrele de la şcoala,pentru a cunoaşte programele şcolare a căror 

insuşire, de către copii, trebuie sa fie urmărite în activitatea zilnică; 

- are obligatia de a cunoaste situatia la invatatura a copiilo; 

- însoteşte copiii la masa pe grupe, intrand in mod ordonat, supraveghează şi învaţă copiii să 

mănânce corect şi frumos; 
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- supraveghează şi respectă programul de odihnă şi somn al copiilor; 

- colaborează cu personalul medical, anunţând orice problemă de sănătate constatată la copii; 

- răspunde de aspectul estetic si igienic al copiilor, dormitoarelor, grupurilor sanitare,  urmărind 

permanent formarea deprinderilor de muncă şi autogospodărire; 

- asistă la dotarea cu echipament şi îl gestionează, îl înregistrează în fişa individuală, ajută la 

monogramare, atunci când apar lipsuri sau pierderi de articole personale ale copiilor, caută, 

cercetează si încearcă să recupereze anunţând mai departe şefii ierarhici despre cele constatate; 

- asigură şi răspunde permanent de ţinuta vestimentară a copiilor, învăţându-i să păstreze cu grija 

bunurile pe care le au; 

- consemneaza in registrul special eventualele distrugeri sau lipsuri aparute si informeaza despre 

cele constatate; 

- învaţă copiii bunele maniere, sa poarte respect fata de societate si de cei cu care intra in contact 

- supraveghează copiii în orice condiţii, cumulează grupele în lipsa unui coleg, ajută în momentul 

imposibilităţii colegului de a interveni sau în cazul neatenţiei acestuia; 

- verifică starea dormitoarelor şi a grupurilor sanitare şi ia măsurile necesare pentru remedierea 

urgentă a problemelor apărute, informând asupra oricărei probleme apărute sau constatate în 

timpul serviciului;  

- veghează la respectarea drepturilor copilului în instituţie; 

- are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra copilului; 

- sesizează conducerea unităţii, situaţiile în care drepturile copilului sunt încălcate, întocmind la 

nevoie referatele necesare adoptării unor asemenea măsuri; 

- respectă confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarul copilului/ tânărului protejat în cadrul 

centrului; 

- instructorul de serviciu pe unitate face parte din comisia de recepţie a alimentelor din buget şi 

donaţii, a bunurilor materiale având următoarele atribuţii: 

- verifică cantitativ şi calitativ bunurile care intră în gestiune; 

- stabilirea cantităţii se face prin cântărire, numărare sau măsurare în funcţie de natura bunurilor 

primite; 

- se face verificarea calitativa care consta in determinarea proprietatilor si caracteristicilor 

bunurilor primite, pentru a stabili daca sunt conforme cu cele prevăzute în norme sau standarde 

de calitate; 

- verificarea cantitativă şi calitativă a bunurilor se desfăşoară concomitent; 

- marfurile se introduc in gestiune prin intocmirea notei de intrare recepţie şi constatare de 

diferenţe; 

- eventualele plusuri sau minusuri se vor consemna în Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 

mentionându-se cauzele care stau la baza acestora; 

- folosirea imprimatelor tipizate este obligatorie; 

- colaborează cu tot personalul, abordând lucrul în echipă, pentru bunul mers al activităţii, 

asigurând astfel un climat necesar dezvoltării armonioase a personalităţii beneficiarilor; 

- respectă bunele maniere în relaţiile cu ceilalţi angajaţi; 

- respectă Regulamentul Intern, Metodologia de organizare şi funcţionare,  normele P.S.I. si de 

protecţia muncii;  

- indeplineste, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de 

conducerea centrului. 

e) psiholog clinician – atribuţii: 

- să cunoască şi să îndrume reinserţia în viaţa socială şi să acorde atenţie mediului de viaţă al 

beneficiarului; 
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- individualizarea gestului terapeutic, propune şi exersează măsuri terapeutice menite să înlăture 

tulburarea psihică; 

- cunoaşte sindroamele şi patologia întâlnită la beneficiari şi diagnostichează corect tulburările 

psihice şi îşi asumă responsabilitatea pentru interventiile sale terapeutice; 

- să dezvolte abilitatea de comunicare in cadrul grupului de lucru (psiholog, medic, ergoterapeut, 

asistent social, instructor, familie) în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate fizică şi psihică a 

subiectului; 

- propune programe de ergoterapie, socializare şi recreere, în vederea îmbunătăţirii stării de 

confort şi receptivitate a subiectului; 

- întocmeşte evaluări şi fişe psihologice semestrial şi ori de câte ori este nevoie; 

- participă la întocmirea, aplicarea şi evaluarea proiectului personalizat, împreună cu ceilalţi 

specialişti ai echipei multidisciplinare, din punct de vedere psihogic, stabilind obiective şi 

termene clare pentru recuperarea subiectului; 

- promovează prin toate acţiunile desfăşurate, dezvoltarea sănătăţii mentale în rândul subiecţilor 

şi ajută la progresul acestora; 

- optimizareă şi dezvoltarea personală, autocunoaştere; 

- realizează un echilibru stabil între subiect si familie, oferind servicii de consiliere subiectului şi 

familiei; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz in parte, asigurand colaborarea 

întregii echipe; 

- informează familia și autoritatile în drept despre problemele de sănătate constatate la subiect; 

- asigură confidentialitatea datelor cu privire la subiect, respectând astfel drepturile persoanei în 

conformitate cu legea română; 

- monitorizează prin anamneză psihologica fiecare caz, alcătuind fisa de observatie psihologica; 

- înregistrează secvenţele terapeutice realizate zilnic; 

- alcătuieşte chestionare de personalitate pentru a defini treptat tehnici  operaţionale cu care se va 

opera în demersul psihologic de recuperare; 

- asigură dotarea cabinetului psihologic cu materialele necesare desfăşurării activităţii în bune 

condiţii; 

- îndrumă beneficiarii spre dobândirea  cunoştinţelor formării unei educaţii artistice în domeniul 

ceramicii 

- obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra copilului; 

- informează şeful de centru de toate problemele ivite; 

- comunică DGASPC Prahova toate eventimentele deosebite apărute în cazul beneficiarilor; 

- manifestă preocupare permanentă pentru perfecţionarea profesională, participă la cursuri de 

pregătire in domeniu; 

- respectă etica şi codul deontologic al profesiei; 

- respectă Regulamentul Intern, Metodologia de organizare si functionare,  normele P.S.I. si de 

protectia muncii;  

- colaborează cu tot personalul, abordând lucrul în echipă, pentru bunul mers al activităţii, 

asigurând astfel un climat necesar dezvoltării armonioase a personalităţii beneficiarilor; 

- îndeplineste in limita competentei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de şeful de 

centru.   

f) îngrijitor – atribuţii: 

- răspunde de viaţa şi securitatea copiilor în perioada cât îi are în primire, respectiv la preluarea 

pe bază de proces verbal, seara la intrarea în tura, de la instructorii de educatie şi încredinţarea în 
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acelaşi mod a doua zi dimineaţa, pe bază de proces verbal, instructorilor de educaţie ce 

efectuează serviciul în ziua respectivă; 

- asigură îmbracarea – dezbrăcarea copiilor ; 

- efectuează deparazitarea copiilor infestaţi şi de asemenea activităţi de igienă corporală; 

- asigură spălatul copiilor pe mâini inainte de servirea meselor; 

- asigură tăiatul unghiilor;  

- îi ajută pe copii la activităţile de întreţinere a igienei personale, explicându-le importanţa 

acesteia (formarea de deprinderi); 

- sub îndrumarea asistentului medical, va prepara soluţii pentru dezinfectarea zilnică a pardoselii, 

faianţei şi a altor suprafeţe lavabile din infirmerie, cabinet medical, izolator şi alte spatii ale 

centrului; 

- răspunde de efectuarea curăţeniei curente (zilnic), în sectoarele repartizate şi de curăţenia 

generală în funcţie de necesităţi; 

- preia copiii incontinenţi şi enuretici pe tot parcursul zilei şi asigură igienizarea şi schimbarea 

echipamentului acestora; 

- schimbă lenjeria de pat de câte ori este nevoie; 

- efectuează dezinfecţia preliminară a echipamentului şi cazarmamentului efectuând şi procesul 

de spălare a acestora; 

- calcă cazarmamentul şi echipamentul copiilor; 

- are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra copilului; 

- trebuie sa aiba un comportament părintesc faţă de copiii cu care intra in contact; 

- verifică starea dormitoarelor şi a grupurilor sanitare şi ia măsurile necesare pentru remedierea 

urgentă a problemelor apărute, informând asupra oricărei probleme apărute sau constatate în 

timpul serviciului;  

- verifică starea dormitoarelor şi a grupurilor sanitare şi ia măsurile necesare pentru remedierea 

urgentă a problemelor apărute, informând asupra oricărei probleme apărute sau constatate în 

timpul serviciului; 

 - participă la acţiunile de autogospodărire şi înfrumuseţare a centrului; 

 - respecta Regulamentul Intern, Metodologia de organizare şi funcţionare,  normele P.S.I. şi de 

protecţia muncii; 

- colaborează cu tot personalul, abordand lucrul in echipa,pentru bunul mers al activitatii, 

asigurând astfel un climat necesar dezvoltarii armonioase a personalităţii beneficiarilor; 

- respectă bunele maniere în relaţiile cu ceilalţi angajaţi; 

- îndeplineşte, în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de 

conducerea centrului. 

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărire, întreținere- reparații, deservire 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi include: administrator (515104);  inspector de specialitate (242203); 

referent (331309); magaziner (432102); muncitor calificat bucatarie (512001); şofer (832201); 

muncitor calificat intretinere (721410). 

2) Atribuţii specifice ale personalului administrativ: 

a) administrator – atribuţii: 

- asigură păstrarea si justa folosire a tuturor bunurilor; 

- se ocupă de înzestrarea şi aprovizionarea unităţii cu mobilier, cazarmament,  echipamente, 

hrană,  birotică şi aparatură în limita necesarului aprobat de către ordonatorul de credite; 
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- administrează terenurile şi clădirile care aparţin centrului, asigură curăţenia lor, încălzirea şi 

iluminatul acestora; 

- întocmeşte referate de achiziţie în funcţie de necesităţile centrului; 

- asigură condiţiile de igienă individuală şi colectivă, ţinând cont de numărul, sexul şi categoria 

de vârstă a beneficiarilor aflaţi în unitate, cât şi de recomandările medico-sanitare; 

- răspunde de inventarul unităţii, deleaga gestiunea pe sectoare de activitate, controlează şi 

răspunde de modul în care sunt păstrate şi folosite mijloacele fixe şi obiectele de inventar; 

- propune pentru casare mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in gestiunea sa; 

- propune igienizarea, repararea spaţiilor; 

- asigură şi controlează modul în care se executăa paza si securitatea clădirilor si ia măsuri pentru 

preîntâmpinarea incendiilor; 

- întocmeşte fişele de evidenţă cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar în folosinţă, 

aflate în centrul de servicii, indiferent de provenienţa lor; 

- întocmeşte bonurile de consum, în baza referatelor de necesitate întocmite de membrii 

personalului şi aprobate de conducerea unităţii; 

- se îngrijeşte de asigurarea condiţiilor igienice pentru pregătirea şi servirea mesei; 

- asigură repartizarea personalului pe sectoare de activitate ( muncitor calificat întreţinere, 

paznici, îngrijitori, infirmieri), potrivit nevoilor unităţii şi atribuţiilor de serviciu, în concordanţă 

cu fişa postului; 

- propune actiuni specifice pentru îmbunătăţirea activităţii; 

- controlează şi răspunde de activitatea personalului de deservire şi a personalului de îngrijire, 

întocmeste periodic rapoarte de constatare pe care le prezinta şefului de centru; 

- informează în timp util conducerea centrului, pe baza de referat, cu privire la orice deficienţa 

constatată în felul în care sunt păstrate şi folosite bunurile unităţii; 

- întocmeşte lunar  consumul de motorină şi verifică stocul rămas în rezervor;  

- întocmeşte zilnic foaia de parcurs şi o verifica la sfârşitul programului de lucru; 

- răspunde de efectuarea la timp a următoarelor servicii din cadrul unităţii: 

 - revizia instalaţiei de gaze; 

 -efectuarea lucrarilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 

 -efectuarea vidanjării şi desfundării canalizării; 

 -efectuarea verificării metrologice a dispozitivelor de cantărit din cadrul unităţii; 

 -efectuarea coseritului; 

 -efectuarea ISCIR-ului pentru centralele centrului; 

 -verificarea instinctoarelor din cadrul centrului; 

- împreună cu magazinerul participă la întocmirea machetelor de produse alimentare  în vederea 

incheierii contractelor de către DGASPC Prahova; 

- împreună cu seful de serviciu  participă la elaborarea PAAP-ului; 

- nu aduce în unitate persoane străine; 

- respectă programul de lucru, ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 

- respectă normele P.S.I., protectia muncii si Regulamentul Intern, ; 

- îndeplineşte in limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de 

conducerea centrului.   

b) inspector de specialitate – atribuţii: 

- înlocuieşte şeful de serviciu în lipsa acestuia; 

- întocmeşte şi gestionează documentele şi registrul general de evidenţă a personalului angajat: 

- întocmeşte graficele de lucru pentru tot personalul centrului pe compartimente; 

- completează condica de prezenţă inscriind concediile medicale, concediile de odihna;  
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- ţine evidenţa concediilor de odihna, medicale, fără plată în registrul întocmit in acest sens; 

- întocmeşte pontajele conform graficelor de lucru şi condicilor de prezenţă; 

- întocmeşte statele de plata şi răspunde de acordarea drepturilor de personal şi de acordarea 

drepturilor salariale; 

- întocmeşte toate documentele statistice şi financiare, anexele privind reţinerile şi obligaţiile de 

plată privind viramentele care derivă din statul de plată; 

- întocmeşte ordinele de plată pentru bunuri şi servicii şi ţine evidenţa acestora în caietul cu 

numere de ordine; 

- întocmeşte acte adiţionale la contractul individual de muncă al angajaţilor ori de câte ori 

intervin modificări in legătură cu vechimea în muncă, salariul sau alte modificări prevăzute de 

lege; 

- întocmeşte adeverinţe pentru personalul unităţii; 

- completează registrul inventar, registrul jurnal, registrul mijloacelor fixe;  

- gestionează imprimatele cu regim special participă la întocmirea situaţiilor operative; 

- respectă confidentialitatea datelor cuprinse în documentele cu care intra in contact; 

- colaborează cu tot personalul, abordând lucrul in echipa, pentru bunul mers al activităţii, 

asigurand astfel un climat necesar dezvoltarii armonioase a personalităţii beneficiarilor; 

- respectă bunele maniere în relaţiile cu ceilalţi angajaţ: respectă Regulamentul Intern, 

Metodologia de organizare şi funcţtionare, normele P.S.I și de protectia muncii; 

- îndeplineşte în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de 

conducerea centrului. 

c) referent – atribuţii: 

- completează condica de prezenţă înscriind concediile medicale, concediile de odihna, încetarea 

activităţii unui angajat sau încadrarea unui nou angajat;  

- participă la întocmirea situaţiilor contabile operative, urmărind  şi verificand evidenţa  

stocurilor la sfârşit de luna, ţinând, în acest sens, o permanentă legătură cu administratorul si 

magazinerul unităţii; 

- urmăreşte ca toate documentele contabile cu care lucrează să fie corect si legal întocmite, 

avizate, aprobate de cei în drept;  

- acordă viza de compartiment, ce se aplică pe toate documentele prevăzute în legislaţia în 

vigoare, prin care confirmă pe propria răspundere că verificarea documentelor justificative a fost 

realizată (verifică existenţa angajamentelor, verifică realitatea sumei datorate, verifică condiţiile 

de exigibilitate ale angajamentului legal, fiind astfel certificată obligaţia de plată, prin verificarea 

documentelor justificative din care să rezulte pretenţia creditorului, precum şi realitatea 

serviciului efectuat); 

-verifică şi înregistrează  ordinele de deplasare ; 

- înregistrează si distribuie documentele care intră/ies in/din unitate şi documentele cu circuit 

intern;  

- întocmeşte spre aprobare şi urmăreşte activităţile de perfecţionare şi pregătire  ale personalului 

din cadrul unităţii; 

-întocmeşte pe baza solicitărilor compartimentelor centrului referate de eliberare din magazie, 

- înregistrează contractele de sponsorizare si referatele de achiziţie directă de la nivelul centrului, 

- respectă programul de lucru şi foloseşte integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor 

de serviciu; 

- cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- cunoaşte şi respectă R.I. si M.O.F.al CP Câmpina.; cunoaşte, aplică şi respectă procedurile de 

lucru elaborate de către DGASPC Prahova şi de către conducerea ccentrului; duce la îndeplinire 
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orice notă interna, notă de serviciu sau sarcina cuprinsă în proceduri de lucru aprobate de şeful 

centrului; 

- respectă confidenţialitatea datelor, din documentele centrului, 

- colaborează cu tot personalul centrului, abordand lucrul în echipa, pentru bunul mers al 

activităţii, asigurând astfel un climat necesar dezvoltării armonioase a personalităţii 

beneficiarilor; 

- îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea centrului sau care derivă din legi, hotărâri 

sau alte acte normative în vigoare, în limita competenţelor sale 

d) magaziner – atribuţii: 

- are calitatea de gestionar; 

- întocmeşte comenzile pentru achiziţionarea tuturor bunurilor în conformitate cu contractele sau 

referatele încheiate la nivelul instituţiei; 

- primeşte materialele, obiectele de inventar sau echipamentul conform facturii și le 

recepţionează cantitativ şi calitativ în prezenţa comisiei de recepţie; 

- ţine evidenta acestora, pe fişe de magazie şi face rulajul lunar; 

- se îngrijeste ca în magazie să existe bunurile necesare bunei desfășurări a activităţii conform 

necesarelor primite de pe sectoare, asigură curăţenia şi igiena magaziilor;  

- verifică în mod obligatoriu cântarul înainte de cântarire; 

- confirmă primirea bunurilor materiale intrate în gestiune, întocmind note de recepţie care se 

semnează de comisia de recepţie și gestionar, iar după înregistrarea în fișele de magazie se 

predau  în contabilitate împreună cu documentele justificative; 

- semnalează conducerii unității existența unor plusuri sau minusuri imediat după constatarea lor; 

- eliberează din magazie materiale, obiecte de inventar și echipament pe baza referatelor de 

necesitate şi a bonurilor de consum, vizate de contabilul unității și de șeful de centru cărora le 

calculează valoarea; 

- întocmeşte în colaborare cu asistenta medicală şi bucătarul, meniul săptămânal pe care îl 

supune aprobării şefului întocmeşte zilnic lista de alimente, o supune aprobării şefului de centru 

și eliberează alimente din magazie conform acesteia; 

- participă la inventarierea bunurilor materiale conform normelor în vigoare; 

- pune etichete pe rafturile pe care sunt afişate (preţul obiectelor, codul şi termenul de garanţie); 

- nu primeşte în magazie  bunuri care nu corespund celor înscrise în documente, deteriorate sau 

cu termenul de valabilitate expirat; 

-răaspunde de respectarea normelor impuse de către DSP; 

- nu aduce în unitate persoane străine; 

- respectă programul de lucru, ordinea si curăţenia la locul de muncă; 

- respectă normele P.S.I., protectia muncii şi Regulamentul Intern; 

- indeplinește în limita competenței şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de 

conducerea centrului. 

e) muncitor calificat bucătărie – atribuţii:  

- prepară hrana zilnică a copiilor conform reţetarului şi listei de alimente şi răspunde de 

respectarea gramajelor şi a igienei fito-sanitare a acestora; 

- preia alimentele pe baza listei de alimente zilnice, prin cântărire si numărare de la magazia 

unităţii în prezenţa asistentei medicale şi a ofiţerului de serviciu pe unitate, răspunde de calitatea 

produselor preluate; 

- răspunde de gătirea la timp a meselor care trebuiesc servite la orele prescrise în program, de 

asemenea raspunde de bunul gust al mâncării și de calitatea ei; 
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- vine cu propuneri pentru diversificarea şi îmbunătăţirea meniurilor în raport de observaţiile 

făcute cu privire asupra modului în care este consumată de către beneficiari mâncarea gătită; 

- de asemenea îmbunătăţeste reţetele după care pregăteşte mâncarea, aduce la cunoştinţă 

modificările necesare care se fac  în schimbarea cantităţilor la prepararea hranei în funcţie de 

numărul de beneficiari; 

- ține permanent legătura cu cadrele sanitare atunci când anumiți beneficiari sunt supuşi unui 

anumit regim alimentar; 

- nu admite să se servească altă masă decât cea din meniu şi nici de a servi gustări în afara 

acestora; 

- să nu sustragă alimente destinate pregătirii hranei beneficiarilor, această faptă atrăgând 

desfacerea contractului individual de muncă; 

- răspunde de ordinea şi curățenia în bucătărie; 

- poartă în permanență ecusonul, boneta şi halatul alb în perfectă stare de curăţenie; 

- răspunde de respectarea normelor impuse de către DSP; 

- interzice accesul în bucătărie a persoanelor străine precum şi a celor din alte sectoare de 

activitate cât timp se află în serviciu; 

- nu are voie sa părăsească serviciul fără avizul conducerii; 

- programul de lucru se stabilețte de către șeful de centru potrivit condițiilor de muncă și 

necesităților unității respectând legislația în vigoare; 

- răspunde atât de patrimoniul bucătăriei (are în subinventar mijloace fixe şi obiecte de inventar), 

cât şi de alte bunuri materiale; 

 - nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului; 

- nu fumează în blocul alimentar, numai în locurile special amenajate; 

- nu aduce în unitate persoane străine; 

- trebuie să aibă un comportament părintesc faţă de copiii cu care intră în contact; 

- respectă programul de lucru, ordinea și curățenia la locul de muncă; 

- respectă normele P.S.I., protecţia muncii şi Regulamentul Intern; 

- îndeplineşte în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de şeful de 

centru.   

f) şofer – atribuţii: 

- efectuează transporturi de alimente, echipament, persoane; 

- pleacă în cursă numai dupa ce i s-au înmânat documentele legale şi a predat administratorului 

foaia de parcurs din ziua precedentă; 

- respectă traseul specificat în foaia de parcurs; 

- nu trebuie să efectueze transporturi de persoane sau materiale particulare (interes personal); 

- se îngrijeşte de buna funcţionare a maşinii; 

- pleacă în cursă după efectuarea unei prealabile revizii, privind buna funcţionare a maşinii; 

- să cunoasca şi să respecte toate legile şi reglementările referitoare la circulaţia rutieră; 

- să nu consume alcool sau să plece în cursă sub influența alcoolului; 

- să sesizeze conducerea pentru procurarea de materiale şi combustibil de care are nevoie, 

precum şi pentru orice reparaţii pe care nu poate să le efectueze singur; 

- să facă economie de carburanţi sesizând administratorul în caz de consum mărit al 

autovehiculului; 

- să aducă la cunoştinţa conducerii, data expirării asigurării R.C.A., I.T.P. şi a Rovinietei; 

- nu aduce în unitate persoane străine; 

- trebuie să aibă un comportament părintesc față de copiii cu care intră în contact; 

- respectă programul de lucru, ordinea şi curăţenia la locul de munca; 
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- respectă normele P.S.I., protecţia muncii şi Regulamentul Intern; 

- îndeplineşte în limita competenţei şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de şeful de 

centru.   

g) muncitor calificat întreţinere – atribuţii: 

- execută reparaţii şi lucrări de lăcătuşerie : broaste usi, yale, etc. ; 

- răspunde de buna funcţionare a aparatelor, motoarelor şi agregatelor din unitate; 

- întocmeşte necesarul de materiale, piese de schimb/înlocuire şi răspunde de gestionarea 

acestora; 

- execută ori de cate ori este nevoie, reparaţii la tâmplăria şi mobilierul unității; 

- ajută la căratul mărfii adusă în unitate pentru a fi depozitate în magaziile unităţii; 

- execută treburi administrativ –gospodărești, ori de câte ori este necesar, atât în clădirile unității 

cât şi în curte; 

- aduce la cunoştinţa administratorului, defecțiunile constatate în centru și ia măsuri de remediere 

a lor cât mai urgent; 

- nu aduce în unitate persoane străine; 

- trebuie să aibă un comportament părintesc faţa de copiii cu care intră în contact;  

- respectă normele P.S.I., protecţia muncii,  Regulamentul Intern, MOF; 

- îndeplineşte în limita competenței şi în condiţiile legii, orice alte sarcini, repartizate de 

conducerea centrului. 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul de Plasament Câmpina comunică  

Directiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Prahova care 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 Consiliului Judetean Prahova, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d)  alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare  

 

 

ANEXE: 

- PO SRC–01 Procedura operaţională privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare  

- PO SRC–02  Procedura operaţională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, 

cu modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC–11 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și 

revizuirile ulterioare 

- PO SRC–12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, cu modificările și 

revizuirile ulterioare 
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ADMITEREA COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-01  
 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 

până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 
-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 

documentele copilului  
 

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 

- face triajul epidemiologic; 
- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor 
medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 

solicitare dispoziție MC; 
- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   

 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 
echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 
- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 
- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  

- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 
- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 

- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 
recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 

- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 

inițială și face evaluarea la primirea în 
centru 

-întocmește programul de acomodare 

- participă la evaluarea copilului în 
cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 

acomodare 
 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește și organizează programul 
de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 

pentru o perioadă de mimin 2 
săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 13 din 30  

o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 19 din 30  

În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 23 din 30  

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 24 din 30  

 

 

 

 

 

 

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
- 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        

        

 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 17 din 20 

 

8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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1 

 

 

 

 

 

Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

6 

 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA     

                                                                                                    Anexa 3.19  

  la Hotărârea nr…… 

                                                                                      din………………………        

                                                                                                           

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE  

”CENTRUL DE PLASAMENT FILIPEȘTII DE TARG” 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ”Centrul 

de Plasament Filipeștii de Târg”, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Prahova, elaborat în 

vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 

oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social ”Centrul de Plasament Filipeștii de Târg”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este 

înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului 

Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 000837, nr. 28.05.2014, deţine 

Licenţa de funcţionare seria LF, nr. 0000138, eliberată la data de 12.02. 2016, cu sediul în comuna 

Filipeștii de Târg, sat Filipeștii de Târg, nr.752A. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

 (1) Scopul serviciului social ”Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” este de a asigura protecţia, 

creşterea şi îngrijirea copilului cu cerințe educaționale speciale aflat în dificultate, separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurilor de protecție specială, în 

vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/ includerii sociale.  

(2) ”Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” are rolul de a oferi servicii sociale pentru a răspunde 

nevoilor sociale, precum și celor individuale ale beneficiarilor, în vederea depășirii situațiilor de 

dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și 

creșterii calității vieții. 

(3) ”Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” acordă servicii sociale specializate, principalele 

servicii furnizate fiind: 

- găzduire pe perioadă determinată (conform legislației) 

- asistenţă medicală şi îngrijire 

- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică 

- educare 

- recuperare şi reabilitare 

- socializare şi petrecere a timpului liber 
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- pregătire pentru viaţa independentă, 

- reintegrare familială şi comunitară 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social ”Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” funcţionează cu respectarea 

prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea 

asistenței sociale, nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială – 

Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre 

rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi. 

(3) Serviciul social "Centrul de Plasament Filipeștii de Târg" este înfiinţat prin: 

a) - Reorganizarea Școlii Speciale Filipeștii de Târg, conform prevederilor Hotărârii nr. 261/ 2000 

emise de Guvernul României, prin Protocolul nr.3320/ 8540/ 11257 din 29.12.2000 încheiat 

între Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Consiliul Județean Prahova și Direcția Generală 

Județeană pentru Protecția Copilului Prahova .  

b) - prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 107/ 29.08.2008 privind unele modificări ale 

organigramei, statului de funcții si ale regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova se hotărăște ca serviciul social să 

poarte denumirea “Centrul de Plasament Filipeștii de Târg”  

c) - Serviciul social “Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” funcţionează în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social: 

(1) Serviciul social ”Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 

convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 

România este parte, precum şi în standardele de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ” ”Centrul de 

Plasament Filipeștii de Târg” sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 

şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 

de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 

caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 

ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
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k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la 

un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

(r) cooperarea si parteneriatul; 

(s) recunoașterea valorii fiecarei persoane; 

(t) abordarea comprehensivă, globală și integrată; 

(u) orientarea pe rezultate; 

(v) îmbunatățirea continuă a calității serviciilor oferite. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale: 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ” Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” sunt: 

a) copii cu cerințe educaționale speciale aflați în dificultate - băieți, separaţi  temporar sau definitiv, de 

părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului; 

b) copii cu cerințe educaționale speciale aflați în dificultate – băieți, pentru care a fost dispus, în 

condiţiile legii plasamentul în regim de urgenţă; 

c) tineri cu cerințe educaționale speciale – băieți, aflați în dificultate, care au împlinit vârsta de 18 ani 

şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială; 

(d) copii cu cerințe educaționale speciale – băieți, aflați în dificultate, neînsoțiți de către părinți sau de 

alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale privind 

statutul și regimul refugiaților; 

(2) Admiterea în centrul de plasament se face în conformitate cu Procedura operaţională privind 

Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu modificările și revizuirile ulterioare, elaborată de 

DGASPC Prahova în calitate de furnizor de servicii, anexată prezentului regulament.  

Admiterea beneficiarilor în cadrul Centrului de Plasament Filipeștii de Târg se face numai pe baza: 

 Hotărârii (sau Adeverinţei) Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova; 

 Sentinţei civile executorie în cazurile prevăzute de Legea 272/ 2004 (sau certificatul de grefă); 

 Dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă emisă de Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

 Ordonanței președințiale. 

(3) Încetarea serviciilor de protecție  din cadrul centrului de plasament se face în baza: 

-  hotărârii emise de Comisia pentru Protecţia Copilului/  a sentinţei civile emise de instanţa 

judecătorească, după caz; 

- la  solicitarea scrisă a  tânărului, la dobândirea capacității depline de exercițiu.  

” Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” respectă Procedura Operațională privind 

Încetarea îngrijrii copiilor în centrul rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul 

regulament. 

(4) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” au 

următoarele drepturi: 

a) dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale; 

b) dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte 

persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament; 
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c) dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte 

persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru nu 

contravine interesului său superior; 

d) dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale; 

e) dreptul la libertate de exprimare; 

f) copilul capabil de discernamânt are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei 

probleme care îl privește; 

g) dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie ; 

h) dreptul la liberă asociere în structuri formale și informale, precum și libertatea de întrunire 

pașnică, în limitele prevăzute de lege; 

i) copilul aparținând unei minorități naționale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la 

viața culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, la practicarea propriei 

sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membri ai comunității 

din care face parte; 

j) dreptul la respectarea personalității și individualității sale; 

k) dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 

l) dreptul să crească alături de părinții săi; 

m) dreptul la protecție alternativă; 

n) dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia 

de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui 

drept; 

o) dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 

spirituală, morală și socială; 

p) dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurăari sociale, în funcție de resursele și de 

situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește; 

q) dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a 

aptitudinilor și personalității sale; 

r) dreptul la odihnă și vacanță; 

s) dreptul de a menține relații cu alte persoane, dacă acestea nu au o influență negativă asupra 

dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale; 

t) dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, abuz, rele tratamente sau 

neglijență; 

u) dreptul de a fi protejat împotriva exploatării; 

v) dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope; 

w) dreptul de a participa, după caz, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor 

sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică; 

x) dreptul de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin 

condițiile care au generat situația de dificultate; 

y) dreptul de a participa, după caz, la evaluarea serviciilor sociale primite; 

z) dreptul de a i se asigura păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

aa) dreptul de a fi protejat de lege atât el, cât şi bunurile lui, atunci când nu are capacitate de 

exerciţiu; 

bb) dreptul de a i se garanta demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

cc) dreptul de a i se respecta toate drepturile speciale în situaţia în care este minor sau persoană cu 

dizabilităţi. 

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în ”Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” au 

următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze, în funcție de gradul său de înțelegere, informaţii corecte cu privire la identitate, 

situaţie familială, socială, medicală şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 
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c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală; 

d) să respecte ordinea, disciplina și curățenia în centru; 

e) să frecventeze școala, să participe la lecții și la celelalte activități educative obligatorii 

organizate de școală; 

f) să aibă permanent o ținută îngrijită și corespunzătoare în instituție; 

g) să cunoască și să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor și la securitatea muncii; 

h) să folosească cu grijă instalațiile electrice și sanitare; 

i) să participe la activitățile organizate de centru, potrivit vârstei și priceperii sale; 

j) să nu părăsească incinta centrului fără bilet de voie semnat de către cei în drept; 

k) să respecte programul zilnic de activități desfășurate în cadrul centrului; 

l) să efectueze curațenia zilnică în dormitoare; 

m) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

(1) Principalele funcţiile ale serviciului social ”Centrul de Plasament Filipeștii de Târg” sunt 

următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduirea beneficiarilor pe perioada determinată; 

3. îngrijirea persoanei asistate; asigurarea cazării, hranei, cazarmamentului, echipamentului și 

condițiilor igienico-sanitare necesare protecției speciale a copiilor care beneficiază de serviciile 

centrului, în funcție de nevoile și de caracteristicile fiecărui beneficiar; 

4. dezvoltare abilități de viață independentă; 

5. consiliere psihosocială și suport emoțional; 

6. socializare și activități culturale; 

7. supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, reabilitare – recuperare; 

8. paza și securitatea beneficiarilor; 

9. protecția și asistența beneficiarilor în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor; 

10. accesul beneficiarilor la educație, informare, cultură; 

11. educația informală și nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoștințelor și a 

deprinderilor necesare integrării sociale; 

12. program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților 

beneficiarilor; 

13. socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;  

14. participarea beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate, adaptate nevoilor 

și caracteristicilor lor; 

15. activități de petrecere a timpului liber; 

16. reintegrarea în familia naturală/substitutivă a beneficiarilor și pregătirea integrării socio-

profesionale a tinerilor care părăsesc centrul, dacă este cazul; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale informative despre serviciile oferite și oferirea acestora beneficiarilor, 

reprezentanților legali,  autorităților publice și publicului larg ; 

2. sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele copiilor prin 

intermediul mass-media locale, vizite în școli, spitale, etc.; 

3. realizarea de materiale informative despre serviciile partenere ale centrului rezidențial 

existente în comunitate; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 
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5. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea beneficiarilor sau, după 

caz, a reprezentanţilor legali cu privire la serviciile şi facilităţile oferite;  

6. afişarea unui program de vizită pentru facilitarea menţinerii legăturilor cu membrii familiei, 

prieteni, persoane faţă de care beneficiarii au dezvoltat relaţii de ataşament, fără a le pune în 

pericol viaţa, integritatea, demnitatea; 

7. asigurarea planificării serviciilor furnizate pentru fiecare beneficiar, cuprinzând activităţi şi 

servicii specifice nevoilor acestuia. 

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. oferirea de servicii de specialitate în vederea dezvoltării identității personale în funcție de sex, 

dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau lingvistică ori de orientare sexuală; 

2. instruirea personalului în vederea respectării drepturilor beneficiarilor prevăzute de legislația 

națională și internațională în domeniul drepturilor  și libertăților civile; 

3. asigurarea, pentru întreg personalul, a unor cursuri de formare privind problematica protejării 

copiilor împotriva abuzului, neglijării și exploatării; 

4. colaborarea cu instituții și organizații publice și private în vederea stimulării participării 

copiilor la viața socială a comunității; 

5. asigurarea participării beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor 

sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

6. păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

7. continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat 

situaţia de dificultate; 

8. garantarea demnității, intimității şi respectarea vieţii intime a beneficiarilor; 

9. respectarea drepturilor speciale în situaţia în care beneficiarii sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi; 

10. planifică și organizează sesiuni de instruire și formare profesională a personalului privind 

respectarea drepturilor înscrise în Carta drepturilor beneficiarului, întocmită la nivelul centrului 

de plasament, precum și privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și 

neglijență asupra beneficiarilor; 

11. întocmește și aplică Codul de etică al profesioniștilor care își desfășoară activitatea în Centrul 

de Plasament Filipeștii de Târg. 

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. formarea profesională continuă a personalului. 

4. urmărirea procesului de integrare și evolutie a beneficiarilor în cadrul centrului și formularea 

de propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecție sau 

îmbunătățirea calității îngrijirii acordate; 

5. întocmirea de programe și proiecte proprii care să asigure creșterea calității activității, potrivit 

politicilor și strategiilor naționale, județene și locale;  

6. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme organizate 

ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate; 

7. facilitarea participării tuturor beneficiarilor, în funcție de capacitatea de întelegere a acestora, 

precum și a personalului angajat la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare a 

centrului de plasament, în vederea creșterii calității serviciilor acordate; 

8. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenţia Judeţeană pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie, precum şi alte foruri cu atribuţii de control. 
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare 

pentru desfășurarea activității centrului în conformitate cu prevederile Standardelor de calitate 

aplicabile;  

2. asigurarea întreținerii și folosirii eficiente a bazei materiale și a bunurilor din dotare; 

3. obținerea autorizațiilor prevăzute de lege pentru funcționarea centrului de plasament; 

4. organizarea activității personalului și asigurarea respectării timpului de lucru și a Metodologiei 

de Organizare și Funcționare; 

5. realizarea propunerii privind participarea personalului de specialitate la programe de instruire ș 

perfecționare; 

6. întocmirea și aprobarea fișelor de post pentru salariații Centrului de Plasament Filipeștii de 

Târg; 

7. respectarea legislaţiei în vigoare în activitatea financiară şi de resurse umane. 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Pentru desfășurarea activității serviciului social "Centrul de Plasament Filipeștii de Târg"  sunt 

prevăzute 54 de posturi cu următoarele categorii de personal:   

    a) 2 posturi personal de conducere:  

- şef de centru ( 111225)  

- coordonator personal de specialitate (111225); 

    b) 39 posturi personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:  

- asistent social  ( 263501)  

- psiholog  ( 263408) 

- educator  ( 235203) 

- instructor de educaţie ( 235204) 

- îngrijitor (copii) ( 531101) 

- asistent medical ( 325901) 

    c) 13 posturi personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:  

- inspector de specialitate (242203) 

- referent de specialitate (242203) 

- magaziner  ( 432102) 

- administrator (515104) 

- muncitor calificat bucătarie  ( 512001) 

- muncitor necalificat bucătărie ( 941201) 

- muncitor calificat întreținere  ( 721410) 

- șofer (832201) 

- spălătoreasă (941201) 

(2) Unitatea poate atrage şi persoane care doresc să lucreze ca voluntari, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat în condiţiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă 73% din totalul personalului. 

(3) Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul 

centrului sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Prahova. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este reprezentat de:  

    a) şef de centru; 

    b) coordonator personal de specialitate. 

(2) Atribuţiile sefului de centru sunt: 



 8 

1. asigură, în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile copilului;  

2.ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

6.răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens; 

7.organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare și funcționare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează desfășurarea 

activității în cadrul unității ;  

8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea 

și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice și a numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire 

și perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, 

în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, după caz, 

normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătătirea activității de asistență socială în 

instituție ; 

19. evaluează anual personalul din subordine și propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respectă 

legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul de conduită/ coduri deontologice ale 

profesiilor ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără 

plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat și cuantumul 

primelor, in raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea finaciară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 
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31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și 

eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de 

conducerea entității publice; 

32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 

35.intocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea DGASPC. 

(3) Atribuțiile coordonatorului personalului de specialitate sunt stabilite de șeful de centru, prin 

fișa de post, după cum urmează :  

1. coordonatorul personalului de specialitate al centrului de plasament, fiind conducătorul 

compartimentelor “evaluare”, “îngrijire, educare” și “asistență medicală”, poartă răspunderea pentru 

activitatea desfășurată de către personalul de specialitate, care face parte din aceste compartimente; 

2. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru activitatea personalului din subordinea sa 

directă; 

3. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din subordinea sa directă și propune 

șefului centrului de plasament măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea sectoarelor de 

activitate din care face parte acest personal;  

4. asigură cunoașterea și aplicarea, în cadrul centrului de plasament a normelor cuprinse în 

reglementări legale în vigoare specifice sectoarelor pe care le coordonează; 

5. asigură buna organizare și desfășurare a activității de evaluare, îngrijire și educare a beneficiarilor; 

6. elaborează/revizuiește procedurile de lucru corespunzătoare activității compartimentului a cărui 

activitate o coordoneaza; 

7. propune șefului centrului de plasament îmbunătățirea normelor interne de funcționare, în ceea ce 

privește activitatea personalului din subordinea sa directă; 

8. efectuează anual evaluarea performanțelor profesionale pentru angajații din subordinea sa directă ; 

9. urmarește folosirea judicioasa a bunurilor în cadrul unității; face controale periodice în acest sens, 

încheind, cu aceasta ocazie, procese verbale de constatare; 

10. înlocuiește șeful de centru în lipsa acestuia ; 

11. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Functionare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg;  

12. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
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implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

13. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

14. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea DGASPC 

Prahova, în limita competenței 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 

ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 

domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 

domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 

legii. 

 

ART.10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

(1) Personalul de specialitate este format din: 

a) psiholog (263408); 

b) asistent medical (325901); 

c) asistent social (263501); 

d) instructor de educație (235204); 

e) educator  (235203) 

f) îngrijitor (531101); 

(2) Atribuțiile personalului de specialitate 

.a) Atribuțiile psihologului sunt:  
1. cunoaște și îndruma demersul educativ în îngrijirea copilului, educația în viața cotidiană și acordă 

atenție mediului de viața al acestuia. 

2. individualizează gestul terapeutic, propune și exersează măsuri terapeutice menite să înlăture 

deficiența constatată. 

3. ține un jurnal de observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale: copil-copil, 

copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz). 

4. dezvoltă abilități de comunicare în cadrul grupului de lucru (psiholog, medic pediatru și 

neuropsihiatru, asistent medical, logoped, educator, instructor de educație, părinți) în vederea 

îmbunătățirii stării de sănătate fizică și psihică a copilului. 

5. participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea planului individualizat de protecție, împreună cu 

ceilalți specialiști ai echipei multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și 

termene clare pentru recuperarea copilului. În acest sens face recomandari scrise în PIS și 

monitorizează îndeplinirea acestora; participă activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind 

îmbunătățirea comportamentului acestora (reducerea modificărilor comportamentale nedorite). 

6. are obligația să evalueze periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul 

dezvoltării mentale a fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism. 

7. are obligația să realizeze un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere 

copilului și familiei sale. 

8. are obligația să deruleze programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, facilitând 

colaborarea întregii echipe de lucru din care face parte: 

9. este obligat să asigure confidențialitatea datelor cu privire la copil, respectând astfel dreptul 

copiilor la propria imagine, în conformitate cu legea româna. 

10. asigură monitorizarea prin anamneza psihologică a fiecărui caz, alcătuind fișa de observație 

psihologică; 
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11.  studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic 

necesar depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluări psihologice periodice și consilierea copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte, conform unui plan stabilit pe baza nevoilor identificate; 

12. colaborează cu instructorii de educație pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoara 

cu copiii, astfel incât să fie atinse obiectivele stabilite în PIS; 

13. întocmește anual și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea asistentului social și a asistentului 

medical, caracterizări ale copiilor;  

14. are obligația să asigure înregistrarea secvențelor terapeutice realizate zilnic;  

15. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

16. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

17. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

18. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

b) Atribuțiile asistentului medical sunt: 

1. urmărește să se respecte regulile de igienă în ceea ce privește păstrarea și prepararea alimentelor în 

blocul alimentar și în spațiile de depozitare a alimentelor, precum și în spațiile folosite de copii, 

conform instrucțiunilor prevăzute în legislația specifică în vigoare; 

2. controlează probele alimentare zilnic, urmărind ca acestea să fie etichetate corespunzător și să 

respecte termenul de păstrare, în condiții adecvate; 

3. controlează graficele de temperatura din toate spațiile frigorifice utilizate pentru depozitarea 

alimentelor; 

4. participă la alcătuirea meniului săptămânal, alături de administrator, magaziner și asistentul social; 

5. asistă la eliberarea din magazie a alimentelor cuprinse în foaia zilnică de alimentație, urmărind ca 

acestea să corespundă din punct de vedere calitativ și să fie respectate regulile de igienă la eliberarea 

produselor din magazie; 

6. efectuează triajul epidemiologic al copiilor din unitate; 

7. verifică actele medicale și efectuează controlul epidemiologic al copilului, la luarea în evidență a 

acestuia, în momentul primirii în unitate; răspunde de predarea actelor medicale ale copiilor la 

plecarea definitivă a acestora, pe baza de semnatură a persoanelor împuternicite în acest sens;  

8. ia măsurile cu caracter preventiv în cazul în care constată apariția unei boli transmisibile (propune 

declararea carantinei, izolarea copiilor, sistarea transferului de copii, etc.); 

9. cunoaște, asigură și verifică respectarea în cadrul unității a prevederilor legilor în vigoare, specifice 

domeniului sanitar; 

10. are obligația întocmirii și transmiterii situațiilor și raportărilor periodice, cuprinse în reglementarile 

în vigoare sau solicitate de Autoritatea de Sănătate Publica sau alte instituții abilitate; 

11. urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de 

plasament, tinând o strânsă legatură cu instructorii de educație și cu medicul de familie al copiilor, 

precum și cu cadrele specializate din alte instituții sanitare care au în evidență copiii din centrul de 

plasament; 

12. efectuează tratamentul profilactic și tratamentul medicamentos indicat de medicul de familie al 

copiilor sau de medici specialiști, răspunzând de aplicarea corectă a acestuia și înscriind în registrul 

special administrarea de medicamente; 

13. se ocupă de eliberarea medicamentelor de la farmacie prin rețete simple / gratuite; 
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14. însoțeste copiii la medicul de familie sau la medicul specialist pentru consultații sau la laboratoare 

specializate pentru efectuarea de investigații clinice și paraclinice, precum și pentru 

întocmirea/reânnoirea certificatului de încadrare în grad de handicap; 

15. recoltează analizele indicate de medic și se ocupă de obținerea rezultatelor; 

16. completează în fișa medicală datele privind starea de sănătate  a copiilor; 

17. verifică asigurarea igienei localurilor centrului de plasament, urmărind respectarea normelor 

sanitare legale, înscriind constatările într-un registru special de control zilnic; în cazul constatării unor 

deficiențe, întocmește și un referat în care va arăta neregulile constatate, pe care îl va prezenta de 

îndata șefului centrului de plasament; 

18. informeaza parinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate; 

19. se informează zilnic și vizitează cel putin o dată pe saptămână copiii internați în spital; 

20. efectuează calculul caloriilor din foaia zilnică de alimentație; 

21. efectuează examen de bilanț pentru fiecare copil, de 2 ori pe an, de regulă la 01.04. și la 01.10., 

precum și la primirea copiilor în centru, și la plecarea definitivă a acestora;  

22. întocmește și transmite catagrafia pentru copiii care urmează a fi vaccinați; 

23. completează “Registrul unic de vaccinări”, preocupându-se de obținerea datelor  necesare; 

24. se preocupă de obținerea tuturor documentelor medicale necesare, la primirea unui nou beneficiar 

(aviz epidemiologic, fișa de observație, adeverința medicală, etc.);  

25. ține evidența tehnic-operativă zilnică a medicamentelor consumate;  

26. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

27. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

28. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

29. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

c) Atribuțiile asistentului social sunt : 

1. monitorizează respectarea drepturilor copilului în institutie, sesizând conducerii unității situațiile în 

care drepturile copilului sunt încalcate, întocmind, la nevoie, referate și propuneri privind adoptarea 

unor măsuri menite să îmbunătățească activitatea de ocrotire a copiilor în cadrul institutiei; 

2. verifică dosarul copilului la intrarea acestuia în instituție și îi înregistrează intrarea în registru;  

3. urmărește evoluția situației fiecărui copil, asigurând, prin acțiunile sale, clarificarea statutului 

juridic al copiilor; 

4. reevaluează periodic, o dată la trei luni și ori de cate ori este cazul situația familiei copiilor 

beneficiari ai serviciilor acordate de centrul de plasament, întocmind, cu această ocazie rapoarte de 

vizită și referate/ anchete sociale, având în vedere permanent apărarea intereselor copilului; 

5. prezintă și susține cazurile copiilor în fața Comisiei pentru Protecția Copilului ; 

6. întocmește / aplică și reevaluează PIS pentru integrare socio- profesională sau familială și PIS 

privind nevoile de socializare, inclusiv pentru menținerea / dezvoltarea legăturii copilului cu familia 

naturală / largită; 

7. întocmește contract cu familia pentru copiii pentru care este manager de caz; 

8. se preocupă de obținerea tuturor documentelor necesare întocmirii dosarului pentru orientare 

școlară/ încadrare în grad de handicap a copiilor pentru care este manager de caz, la termenele legale; 

întocmește documentele care îi cad în sarcină conf. Legislației specifice în vigoare și a procedurilor de 

lucru aplicabile; depune dosarul și susține propunerea făcută; 
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9. mediază relația copilului cu familia naturală / extinsă, prin programarea vizitelor și însoțirea 

copilului în familie, realizarea corespondenței cu familia naturală / extinsă; ține legatura cu părinții, 

adunând datele necesare cunoașterii situației familiale a copilului în permanență și a intențiilor 

părinților, precum și informarea acestora despre situația copilului în centru; 

10. acordă consiliere copiilor și familiilor acestora în vederea reintegrării copiilor în familia naturală / 

largită / substitutivă; 

11. ține evidența tuturor beneficiarilor pe grupe și pe clase;   

12. ține evidența beneficiarilor care lipsesc nemotivat, întârzie din învoire sau neprezentați și ia 

măsurile stabilite în procedurile de lucru aplicabile; 

13. întocmește și eliberează biletul de voie, respectând procedurile de lucru aplicabile ; 

14. întocmește lunar borderoul pentru acordarea sumelor pentru nevoi personale și borderoul pentru 

acordarea indemnizației de revocare, când este cazul ;  

15. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

16. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

17. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

18. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

d) Atribuțiile instructorului de educație sunt : 

1. întocmește ori de câte ori este nevoie, cel putin o dată la trei luni, PROGRAME DE 

INTERVENTIE SPECIFICA( PIS) pentru nevoile de ingrijire, PIS pentru nevoile fizice și emoționale, 

PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de socializare (timp liber), PIS pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă; 

2. reevaluează PIS, la termenul propus, stabilind urmatoarele obiective ce trebuie realizate, în funcție 

de rezultatele obținute; 

3. amenajează și răspunde de aspectul estetic și igienic al dormitoarelor, al copiilor din grupa sa, 

urmărind, în orice moment, educația estetică, igienico-sanitară și a deprinderilor de munca și de auto-

gospodărire a acestora; 

4. raspunde de viața și sănătatea copiilor ce îi sunt incredințați; 

5. urmarește permanent starea psiho-fizică a copiilor  ce îi sunt încredințați și sesizează în scris 

personalului de la cabinetul medical și conducerii centrului apariția oricărei modificari intervenite în 

sănătatea  și dezvoltarea acestora. Anunță urgențele la cabinetul medical al centrului de plasament sau 

la serviciul Ambulanța, în funcție de situație și de gravitatea cazurilor; 

6. studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și intelectual 

necesar depășirii situațiilor de criză ; 

7. întocmește anual, și ori de câte ori este necesar caracterizări ale copiilor/ tinerilor din grupa sa; 

8. organizează și conduce activități educative în timpul liber al copiilor, atât in perioada de activitate 

școlară, cât și în zilele de repaus saptămânal, urmărind, prin toate aceste activități, formarea profilului 

moral-civic al copiilor, constituindu-se permanent la dispoziția copiilor ca o persoană de referință, care 

încearcă să găsească răspuns întrebărilor acestora despre lume, viață, familie, societate; 

9. în cazul în care între copii apar situații conflictuale, va lua măsuri de aplanare a acestora, cu tact 

pedagogic, fără a leza personalitatea minorilor și fără a lăsa impresia partinirii unuia sau altuia dintre 

copii din grupa; 
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10. are obligația de a asigura, prin solicitare de la magazie, materialele igienico-sanitare, echipamentul 

și rechizitele necesare copiilor pentru desfășurarea activităților zilnice; 

11. despre toate măsurile adoptate și despre evenimentele petrecute în colectiv sau în cursul zilei, 

instructorul va informa, la ieșirea din  program, îngrijitorul (notează aceste aspecte succint și în 

“caietul de predare-primire”, respectiv numărul și starea copiilor pe care i-a avut în grijă, ce activități 

au fost desfășurate, numarul de copii preluați și numărul de copii predați, evenimente deosebite ce au 

avut loc, etc.);  

12. aduce la cunoștința conducerii CP Filipeștii de Târg evenimentele deosebite, prin întocmirea unui 

referat în care precizează în ce au constat aceste evenimente, pagubele produse și împrejurările 

producerii acestora - dacă este cazul – intervenind operativ în rezolvarea situației apărute; 

13. controlează prezența copiilor la grupe, ținând evidența nominală a absențelor, la zi pentru copiii 

din grupa sa; 

14. completează fișa de evidență a relației copiilor încredințați cu familia, pe care o prezintă lunar la 

viză asistentului social; este direct răspunzător de înscrisurile făcute; ține permanent legătura cu 

familia beneficiarilor, luând contact cu părinții/ rudele care vin să-și viziteze copiii/ rudele; 

15. asistă la vizitele rudelor copiilor încredințați și întocmește raportul privind evoluția relației părinte-

copil pe perioada vizitelor; 

16. însoțește beneficiarii în deplasările în comunitatea locală și în afara acesteia; 

17. prelucrează cu copiii, pe bază de proces verbal, reguli elementare de protecția muncii și de 

prevenire și stingere a incendiilor în unitate, realizează instruiri tematice; 

18. răspunde de sărbătorirea zilelor de naștere a copiilor; 

19. consemnează cu regularitate aspectele caracteristice ale comportamentului fiecărui copil, într-un 

caiet special al copilului; 

20. desfășoară activități gospodărești, sportive, recreative și de creație cu copiii, conform planificării 

aprobate; 

21. urmărește situația la învățătura, prezentând managerului de caz, la sfârsit  de semestru și de an 

școlar situația la învățătură a copiilor din grupa sa; 

22. gestioneză echipamentul și rechizitele din dotare;  

23. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

24. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

25. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

26. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

e) Atribuțiile educatorului sunt 

1. completează fisa de evaluare/ reevaluare educațională- trimestrial ; 

2. întocmește și completează/ reevaluează programele de acomodare pentru copiii nou admiși în 

centru ; 

3. realizează sesiunile de informare a copiilor conform planificării anuale și înregistrează sesiunile în 

Registru special ; 

4. întocmește planificările zilnice de activitate ; 

5. întocmește ori de câte ori este nevoie, cel putin o dată la trei luni, PROGRAME DE 

INTERVENTIE SPECIFICA( PIS) pentru nevoile de ingrijire, PIS pentru nevoile fizice și emoționale, 
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PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de socializare (timp liber), PIS pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă; 

6. reevaluează PIS, la termenul propus, stabilind urmatoarele obiective ce trebuie realizate, în funcție 

de rezultatele obținute; 

7. amenajează și răspunde de aspectul estetic și igienic al dormitoarelor, al copiilor din grupa sa, 

urmărind, în orice moment, educația estetică, igienico-sanitară și a deprinderilor de munca și de auto-

gospodărire a acestora; 

8. raspunde de viața și sănătatea copiilor ce îi sunt incredințați; 

9. urmarește permanent starea psiho-fizică a copiilor  ce îi sunt încredințați și sesizează în scris 

personalului de la cabinetul medical și conducerii centrului apariția oricărei modificari intervenite în 

sănătatea  și dezvoltarea acestora. Anunță urgențele la cabinetul medical al centrului de plasament sau 

la serviciul Ambulanța, în funcție de situație și de gravitatea cazurilor; 

10. studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și intelectual 

necesar depășirii situațiilor de criză ; 

11. întocmește anual, și ori de câte ori este necesar caracterizări ale copiilor/ tinerilor din grupa sa; 

12. organizează și conduce activități educative în timpul liber al copiilor, atât in perioada de activitate 

școlară, cât și în zilele de repaus saptămânal, urmărind, prin toate aceste activități, formarea profilului 

moral-civic al copiilor, constituindu-se permanent la dispoziția copiilor ca o persoană de referință, care 

încearcă să găsească răspuns întrebărilor acestora despre lume, viață, familie, societate; 

13. în cazul în care între copii apar situații conflictuale, va lua măsuri de aplanare a acestora, cu tact 

pedagogic, fără a leza personalitatea minorilor și fără a lăsa impresia partinirii unuia sau altuia dintre 

copii din grupa; 

14. are obligația de a asigura, prin solicitare de la magazie, materialele igienico-sanitare, echipamentul 

și rechizitele necesare copiilor pentru desfășurarea activităților zilnice; 

15. despre toate măsurile adoptate și despre evenimentele petrecute în colectiv sau în cursul zilei, 

instructorul va informa, la ieșirea din  program, îngrijitorul (notează aceste aspecte succint și în 

“caietul de predare-primire”, respectiv numărul și starea copiilor pe care i-a avut în grijă, ce activități 

au fost desfășurate, numarul de copii preluați și numărul de copii predați, evenimente deosebite ce au 

avut loc, etc.);  

16. aduce la cunoștința conducerii CP Filipeștii de Târg evenimentele deosebite, prin întocmirea unui 

referat în care precizează în ce au constat aceste evenimente, pagubele produse și împrejurările 

producerii acestora - dacă este cazul – intervenind operativ în rezolvarea situației apărute; 

17. controlează prezența copiilor la grupe, ținând evidența nominală a absențelor, la zi pentru copiii 

din grupa sa; 

18. completează fișa de evidență a relației copiilor încredințați cu familia, pe care o prezintă lunar la 

viză asistentului social; este direct răspunzător de înscrisurile făcute; ține permanent legătura cu 

familia beneficiarilor, luând contact cu părinții/ rudele care vin să-și viziteze copiii/ rudele; 

19. asistă la vizitele rudelor copiilor încredințați și întocmește raportul privind evoluția relației părinte-

copil pe perioada vizitelor; 

20. însoțește beneficiarii în deplasările în comunitatea locală și în afara acesteia; 

21. prelucrează cu copiii, pe bază de proces verbal, reguli elementare de protecția muncii și de 

prevenire și stingere a incendiilor în unitate, realizează instruiri tematice; 

22. răspunde de sărbătorirea zilelor de naștere a copiilor; 

23. consemnează cu regularitate aspectele caracteristice ale comportamentului fiecărui copil, într-un 

caiet special al copilului; 

24. desfășoară activități gospodărești, sportive, recreative și de creație cu copiii, conform planificării 

aprobate; 

25. urmărește situația la învățătura, prezentând managerului de caz, la sfârsit  de semestru și de an 

școlar situația la învățătură a copiilor din grupa sa; 

26. gestioneză echipamentul și rechizitele din dotare;  
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27. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

28. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

29. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

30. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

f) Atribuțiile îngrijitorului sunt : 

1. Răspunde de sănătatea și viața copiilor în timpul programului său de lucru. 

2. Colaborează cu instructorul de educație, asistentul social și asistentul medical cărora le comunică 

observațiile sale asupra comportării și sănătății copiilor, manifestările deosebite ale acestora în timpul 

programului său de lucru, pe care le consemnează într-un registru special.  

3. In sensul celor prezentate la pct.b), va ține o legătura permanentă cu cadrele medicale ale unității, 

sprijină personalul sanitar al unității în administrarea, la copii, a medicamentelor care trebuie 

administrate pe cale bucală, respectând indicațiile medicale privind tratamentul copiilor. 

4. Sesizează imediat ce este posibil cabinetului medical orice modificare survenită în starea de 

sănătate a copiilor, apariția scabiei, a paraziților, a unor comportamente deosebite la copii. 

5. Răspunde de păstrarea bunurilor care se află in sectorul în care lucrează. Răspunde de păstrarea și 

îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta imputația pagubelor materiale 

produse de copii din lipsa de supraveghere a acestora sau din neglijență în serviciu. 

6. Urmărește ținuta vestimentară a copiilor, formându-le bune deprinderi de ordine, de igiena 

personală, grijă și respect față de bunurile mobile sau imobile pe care le au în grijă. 

7. Studiază în mod sistematic comportamentul copiilor, acordându-le ajutorul moral și intelectual 

necesar unei dezvoltari corespunzătoare a acestora. 

8. Are obligația de a urmări ca fiecare copil să aibe prosop curat, săpun, periuța personală și alte 

materiale igienico-sanitare necesare efectuării toaletei . Acolo unde este nevoie, spală el însuși copilul 

care nu  poate să se spele; 

9. La intrarea în programul de lucru, pe baza informațiilor primite de la tura pe care o schimbă, se 

ocupă de realizarea igienei personale a copiilor pentru care nu s-a putut realiza, consemnând această 

activitate în caietul de procese verbale;  

10. Răspunde de efectuarea curățeniei curente (zilnice) în sectoarele repartizate, sau în funcție de 

necesitățile centrului; 

11. Răspunde de utilizarea judicioasă și economicoasă a materialelor pe care le solicită / primește 

pentru curățenie, conf.procedurilor de lucru aplicabile. 

12. Supraveghează intrarea copiilor la masă, împreună cu alte categorii de personal ( instructori de 

educație, asistent medical, cadre didactice, după caz) și ajută la servirea meselor, la nevoie. 

13. Efectuează și răspunde de ordinea și curățenia din șifonierele cu îmbrăcăminte, aflate în 

dormitoare. 

14. Predau spălătoresei, pe bază de proces-verbal, lenjeria de corp și echipamentul copiilor care trebuie 

spălate. 

15. Colaborează cu instructorii de educație privind supravegherea copiilor, desfășurarea de activități 

cu copiii, împreună cu aceștia, atunci când programul de lucru se suprapune;  

16. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  
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17. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

18. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

19. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

 

ART. 11 

(1) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire asigură activităţile 

auxiliare serviciului social: financiar-contabilitrate si resurse umane, aprovizionare, mentenanţă, 

achiziţii etc. şi este format din: 

    a) inspector specialitate (242203); 

    b) referent de specialitate(242203); 

    c) administrator (515104) ; 

    d) magaziner (432102); 

    d) muncitor calificat bucătărie (512001); 

    e) muncitor necalificat bucătărie (941201); 

    f) muncitor calificat întreținere (721410); 

    g) șofer (832201); 

    e) spălătoreasă (941201); 

(2) Atribuții ale personalului administrativ, financiar contabil și de resurse umane: 

a) Atribuțiile inspectorului de specialitate sunt: 

1. realizează operațiunile financiar-contabile desfășurate în cadrul centrului privind bugetul, creditele 

și repartizarea acestora și întocmirea documentelor contabile prevăzute de lege și normele interne de 

funcționare, în conformitate cu procedurile de lucru întocmite la nivelul DGASPC Prahova; 

2. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru activitatea personalului din compartimentul 

contabilitate, activitatea administratorului și magazinerului; 

3. acordă viza compartiment de specialitate, ce se aplică pe toate documentele prevăzute în legislația 

în vigoare, prin care confirmă pe propria raspundere că verificarea documentelor justificative a fost 

realizată (verifică existența angajamentelor, verifică realitatea sumei datorate, verifică condițiile de 

exigibilitate ale angajamentului legal, fiind astfel certificată obligația de plată, prin verificarea 

documentelor justificative din care să rezulte pretenția creditorului, precum și realitatea serviciului 

efectuat); 

4. răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul pe care îl coordonează și propune 

șefului centrului de plasament măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea sectoarelor de 

activitate din care face parte acest personal;  

5. asigură buna organizare și desfăsurare a activității financiare a unității în limita bugetului 

repartizat; 

6.  răspunde de întocmirea propunerii de buget de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare, 

precum și din fonduri proprii a tuturor lucrărilor de planificare financiară, având în vedere necesarul 

de bunuri, lucrări sau servicii prezentat de către administratorul unității, aprobat de șeful centrului de 

plasament, statul de funcții aprobat, alte sume prevăzute prin reglementări speciale, cheltuieli cu 

utilități; 

7. face demersuri pentru acoperirea tuturor cheltuielilor necesare a fi efectuate pentru aprovizionarea 

unității cu bunuri, lucrări sau servicii și pentru plata salariilor și a altor cheltuieli specifice (deplasări, 
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indemnizații de revocare, burse lunare ale copiilor, etc.), în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

8. ține la zi evidența primară a contabilității;  

9.  asigură evidența bunurilor aflate în gestiunea centrului; 

10. întocmește balanțe de verificare la nivel de stocuri; 

11. asigură inventarierea periodică și verificarea gestiunilor pentru patrimoniul centrului; 

12. întocmește propunerea privind “lista de investiții” pe care o prezintă spre avizare șefului centrului 

și o înaintează, apoi, ordonatorului de credite superior pentru aprobare; 

13. întocmește acte justificative și alte documente contabile; 

14. elaborează/ revizuiește procedurile de lucru corespunzătoare activității pe care o coordonează; 

15. urmărește folosirea judicioasă a bunurilor în cadrul unității (mijloace fixe, obiecte de inventar, 

hrană, rechizite, echipament, cazarmament, etc.); face controale periodice în acest sens, încheind, cu 

această ocazie, procese verbale de constatare;  

16. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

17. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

18. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

19. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

20. înlocuiește referentul de specialitate în lipsa acestuia ; 

b) Atribuțiile referentului de specialitate sunt: 

1. verifică balanța analitică a conturilor de materiale cu fișele de magazie la sfârșitul fiecărei luni; 

2. întocmește pontajul lunar, respectând procedura de lucru aplicabilă; 

3. întocmește statul de plată; 

4. completează condica de prezență înscriind concediile medicale, concediile de odihnă, încetarea 

activității unui angajat sau încadrarea unui nou angajat;  

5. întocmește actele aditionale la contractul individual de muncă al angajaților ori de câte ori intervin 

modificări în legatură cu vechimea în muncă, salariul sau alte modificări prevăzute de lege ; 

6.  întocmește statul de personal al unități ; 

7. întocmește toate documentele statistice și financiare care derivă din statul de plată; 

8. urmărește evitarea stocurilor supranormative, ținând, în acest sens, o permanentă legatură cu 

administratorul și magazinerul unității; 

9. urmărește ca toate documentele contabile cu care lucrează să fie corect și legal întocmite, avizate, 

aprobate de cei în drept;  

10.  verifică ordinele de deplasare și întocmește borderoul de plată; 

11. participă la întocmirea situațiilor contabile operative; 

12. înregistrează și distribuie documentele care intră/ies în/din unitate și documentele cu circuit intern;  

13. este responsabil privind activitatea arhivistică desfășurată în cadrul centrului de plasament; 

14. realizează urmarirea activității de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din cadrul 

unității;  

15. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

16. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
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implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

17. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

18. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

19. înlocuiește inspectorul de specialitate  în lipsa acestuia;  

c) Atribuțiile administratorului sunt: 

1. se îngrijește de aprovizionarea unității cu mobilier, aparatură, echipament, cazarmament, alimente, 

materiale de curățenie și alte materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu 

procedurile de lucru aplicabile, în vigoare; 

2. semnează, ca delegat primitor facturile, dupa ce se face recepția bunurilor sau serviciilor către 

unitate; 

3. asigură păstrarea și justa folosire a tuturor bunurilor unității; 

4. răspunde de justa planificare, repartizare și întrebuințare a materialelor; 

5. verifică și răspunde de curățenia localurilor centrului de plasament, inclusiv pe terenul aflat în 

administrarea unității și în imediata vecinătate a exteriorului curții; 

6. răspunde de încălzitul și iluminatul corespunzător în incinta centrului de plasament, verificând să 

fie asigurate condițiile optime necesare desfăsurării activității în unitate și evitarea consumurilor 

nejustificate; citește contoarele de apă, gaze și curent electric lunar, confruntând citirile efectuate cu 

cele de pe facturile de utilități si confirmând realitatea consumurilor; 

7. se preocupă de întreținerea și repararea clădirilor și inventarului unității; 

8. repartizează bunurile unității aflate în folosință pe subgestionari și controlează periodic modul în 

care sunt păstrate și folosite acestea; 

9. asigură și verifică paza și securitatea clădirilor și ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor; 

10. îndeplinește sarcinile specifice privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și în 

domeniul sănătății și securității în muncă în cadrul centrului de plasament, fiind responsabil de 

asigurarea respectării normelor de PSI și SSM. Întocmește, până la data de 15 ianuarie a fiecarui an 

planificarea instruirilor periodice de PSI și SSM și tematica acestora. În acest scop se îngrijește de 

înzestrarea unității cu materialele necesare. Periodic, verifică însușirea normelor de PM și PSI , prin 

teste de verificare;  

11. ține evidența tehnic-operativă a obiectelor de inventar aflate in folosință, echipament și 

cazarmament, pe subgestiuni  și se confruntă cu evidența contabilă trimestrial. Întocmește și operează 

la zi fișa în care înscrie echipamentul acordat fiecărui copil, data dării în folosință a acestuia și durata 

de uzură. Datele înscrise în fise vor fi confruntate trimestrial și cu ocazia inventarierii anuale cu 

situația efectivă și cu evidența contabilă, cantitativ-valoric; 

12. ține fișa de evidentă a mijlocului fix și se confruntă periodic cu registrul de evidență a mijlocului 

fix din contabilitate; 

13. la sfârșitul fiecarui an întocmeste programul anual al achizițiilor, pe care îl actualizează ori de câte 

ori este necesar, ținând cont de BVC aprobat și de necesitățile unității; întocmeste și alte situații, 

pentru o anumita perioadă - la solicitare; 

14. întocmește săptămânal meniul propus, conform procedurii de lucru aprobate; 

15. întocmește lista de alimentație zilnică, conform procedurii de lucru aprobate; 

16. controlează zilnic calitatea mâncării și modul de folosire a alimentelor, luând măsuri pentru a se 

preântâmpina sustragerile sau risipa; verifică respectarea preparării hranei conform rețetarului 

aprobat ; 

17. face parte din comisia de casare și declasare, precum și de evaluare a bunurilor unității; 
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18. se îngrijește și răspunde de asigurarea condițiilor igienico-sanitare în unitate, inclusiv în ceea ce 

privește prepararea și servirea mesei;  

19.  poartă răspunderea pentru activitatea desfasurată de către personalul a cărui activitate o 

coordonează și care face parte din compartimentele: întreținere (muncitori calificati întreținere și 

șofer), curățenie ( spălătoreasă), preparare și servire masă (muncitori calificați bucătărie și muncitori 

necalificați bucătărie) și magaziner; Pentru aceste categorii de personal desfăsoară activități de 

coordonare, îndrumare și control; 

20. controlează periodic modul în care își îndeplinesc sarcinile de serviciu angajații din sectoarele pe 

care le coordonează, întocmind, cu această ocazie procese verbale de constatare pe care le prezintă la 

viză șefului centrului. Orice neregulă constatată cu ocazia controalelor efectuate în scopul îndeplinirii 

sarcinilor sale de serviciu, va fi adusă la cunostința conducătorului unității, pe baza de referat. 

Controalele vor fi efectuate în timpul programului său de lucru, iar în afara orelor de program, doar cu 

aprobarea prealabilă a șefului centrului de plasament, în baza unui plan de acțiune vizat de acesta; 

21. pentru angajații din următoarele sectoare de activitate: atelier mecanic, spălatorie, magaziner, bloc 

alimentar și sofer vizează cererile de recuperare, de învoire, de concediu de odihnă, de schimbare de 

tură;  

22. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

23. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

24. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

25. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

26. înlocuiește magazinerul în lipsa acestuia. 

d)  Atribuțiile magazinerului sunt: 

1. primește bunurile cu care se aprovizionează unitatea (materiale diverse, alimente, obiecte de 

inventar, echipament, cazarmament, mijloace fixe, etc.) conform comenzii întocmite de către 

administrator, aprobată de șeful centrului de plasament, pe care le recepționează pe baza facturii, 

cantitativ și calitativ, în prezența comisiei de recepție. Este obligația magazinerului de a solicita 

prezența membrilor comisiei de recepție în momentul primirii mărfurilor. În ceea ce privește donațiile, 

acestea sunt primite în magazie pe baza de proces verbal, aviz de însoțire a mărfii, bon de transfer, 

factură sau contract de sponsorizare; 

2. ține evidența bunurilor primite pe fișe de magazie și face rulajul lunar; 

3. verifică, în mod obligatoriu, cântarul înainte de folosirea lui pentru eliberarea din magazie a 

bunurilor. Solicită administratorului efectuarea demersurilor necesare verificării anuale d.p.d.v. 

metrologic a cântarelor pe care le utilizează; 

4. confirmă primirea bunurilor materiale intrate în gestiune, întocmind nota de recepție, care se 

semnează de către membrii comisiei de recepție în momentul primirii acestor bunuri și de către 

gestionarul care le primește în magazie. Magazinerul, înregistrează, apoi, intrările în fișele de magazie; 

5. semnalează șefului centrului de plasament existența unor plusuri sau minusuri în gestiune, imediat 

dupa constatarea lor, pe bază de referat; 

6. se preocupă de păstrarea în bune condiții a bunurilor primite in gestiune. Semnalează 

administratorului unității orice neregulă care poate duce la deteriorarea, sustragerea, etc. bunurilor pe 

care le are în gestiune, solicitând în scris luarea măsurilor ce se impun pentru evitarea unor astfel de 

situații; 



 21 

7. asigură ordinea și curățenia în spațiile de depozitare a bunurilor; pune etichete pe rafturi, în care 

înscrie prețul bunurilor, iar în cazul alimentelor și data scadenței termenului de valabilitate, iar pentru 

alte bunuri-termenul de garanție; 

8. se îngrijeste să dea în consum materialele în termenul de garanție, ținând, în acest sens o 

permanentă legătură cu administratorul unității; 

9. urmărește evitarea stocurilor supranormative sau cu mișcare lentă,  ținând, în acest sens, o 

permanentă legătură cu administratorul unității; periodic, aduce la cunostința conducerii situația 

stocurilor de acest fel;  

10. operează în calculator NIR-urile întocmite cu ocazia primirii de bunuri, precum și listele de 

alimente și bonurile de consum cu ocazia ieșirii bunurilor din magazie; 

11. înainte de începerea activității zilnice are obligatța de a verifica integritatea încuietorilor, fiind 

obligat să anunțe conducătorul unității în cazul constatării eventualelor nereguli; 

12. ridică numerar de la casieria D.G.A.S.P.C. Prahova; 

13. răspunde de respectarea regulilor de igienă în sectorul său de activitate; 

14. nu permite accesul persoanelor străine în magazii; Răspunde de păstrarea bunurilor care se află in 

sectorul în care lucrează. Răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în 

păstrare.  

15. semnalează inspectorului de specialitate orice neregulă care poate duce la neîndeplinirea 

corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, solicitând în scris luarea măsurilor ce se impun pentru 

evitarea unor astfel de situații; 

16. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

17. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

18. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

19. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

20. înlocuiește administratorul în lipsa acestuia. 

e) Atribuțiile muncitorului calificat bucătărie sunt: 

1. curăță și spală zarzavatul și carnea necesare preparării hranei, în cantitatile prevăzute în lista de 

alimente ; 

2. spală vasele și tacâmurile dupa fiecare masă, iar după scurgere are obligația de a le așează în 

dulapurile corespunzătoare ; 

3. curață și fierbe oalele, crătițele și tăvile periodic, astfel încât acestea să fie în permanență curate; 

4. face curățenie desăvârșită în bucătărie, sala de mese, vestiar și celelalte încăperi din blocul 

alimentar, prin măturare, spălarea pardoselii, faianței, geamurilor, meselor de lucru, dulapurilor și a 

celorlalte piese de mobilier, etc., precum și prin dezinfectarea obiectelor și suprafețelor prevăzute în 

normele specifice; răspunde de curățenia blocului alimentar (sala de mese, bucătăria termică, vestiar, 

spălător vase, camera de zarzavat și de carne); în acest scop verifică permanent și activitatea 

desfășurată de îngrijitor și/ sau muncitorul necalificat bucătărie, aducând la cunoștință 

administratorului orice neregulă constatată; solicită administratorului materialele/ obiectele de care are 

nevoie pentru desfășurarea activitații în bune condiții; 

5. ridică alimentele necesare preparării hranei, de la magazia de alimente, ajutat de muncitorul 

necalificat bucătărie, în prezența magazinerului și asistentului medical de serviciu, în cantitățile 
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specificate în lista de alimentație zilnică aprobată de conducerea unității; transportul se face doar cu 

vase inscriptionate corespunzător (răspunderea inscripționării recipientelor revine bucătarului);  

6. prepară hrana copiilor, conform listei de alimentație zilnică, respectând rețetele specificate în 

aceasta și modul de preparare descris în retetarul utilizat în cadrul unității; 

7. răspunde de calitatea și cantitatea mâncării și de modul de folosire a alimentelor, conform listei de 

alimentație zilnică aprobată de șeful centrului; 

8. răspunde de respectarea regulilor de igienă în blocul alimentar, în ceea ce privește păstrarea și 

prepararea alimentelor scoase de la magazie, precum și de servirea mesei;  

9. organizează și răspunde de servirea eficientă a copiilor la sala de mese, la orele stabilite ; 

10. nu permite accesul persoanelor străine în blocul alimentar; 

11. răspunde de respectarea circuitelor, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății; 

12. la începerea serviciului, înscrie meniul zilei, pe tabla din sala de mese; 

13. completează graficul de temperaturi pentru utilajele frigorifice din folosință, în timpul programului 

său de lucru; 

14. ia probe alimentare și le depozitează în frigiderul special pentru probe, având obligația ca acestea 

să fie etichetate corespunzător și să respecte termenul de păstrare, în condiții adecvate; 

15. contribuie la gospodărirea chibzuită a bunurilor unității, prin gestionarea corectă a resurselor pe 

care le folosește; 

16. răspunde de bunurile mobile și imobile din blocul alimentar, în solidar cu muncitorul bucătărie; va 

suporta imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu; 

17. semnalează șefului centrului de plasament existența unor plusuri sau minusuri în gestiune, imediat 

după constatarea lor, pe bază de referat; 

18. semnalează administratorului unității orice neregulă care poate duce la neîndeplinirea 

corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, solicitând în scris luarea măsurilor ce se impun pentru 

evitarea unor astfel de situații; 

19. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

20. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

21. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

22. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

f)  Atribuțiile muncitorului necalificat bucătărie sunt: 

1.    ajută bucătarul la ridicarea alimentelor de la magazie, folosind doar recipientele inscripționate 

corespunzător ; 

2. curață și spală zarzavatul și carnea necesare preparării hranei, în cantitățile prevăzute în lista de 

alimente ; 

3. spală vasele și tacâmurile după fiecare masă, iar dupa scurgere are obligația de a le așează în 

dulapurile corespunzătoare ; 

4. înlatură și depozitează în containerul special resturile alimentare și de zarzavat ; după umplerea 

coșului de gunoi, îl golește în pubelele de pe platformă betonată din curtea centrului de plasament, 

având grijă să separe hârtiile și cartoanele, pe care le depozitează separat. Are obligația ca în 

permanență containerele de resturi alimentare și de gunoi să fie curate, spălate și dezinfectate ; 

5. contribuie la gospodărirea chibzuită a bunurilor unității; 
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6. are obligația de a respecta circuitele funcționale în blocul alimentar, conform instrucțiunilor 

Ministerului Sănătății ; 

7. nu permite accesul peroanelor străine în blocul alimentar; 

8. răspunde de servirea corespunzătoare a copiilor la masă; se asigură că la intrarea copiilor în sala de 

mese există sapun și prosoape pentru realizarea activității de igienizare a mâinilor, înaintea servirii 

mesei;  

9. răspunde de bunurile mobile și imobile din blocul alimentar, în solidar cu bucatarul, inclusiv în 

ceea ce privește alimentele necesare preparării hranei copiilor, conform foii de alimentație zilnică și 

rețetarului conform căruia se prepară hrana; va suporta imputația pagubelor materiale produse din 

neglijență în serviciu; 

10. semnalează administratorului unității orice neregulă care poate duce la neîndeplinirea 

corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, solicitând în scris luarea măsurilor ce se impun pentru 

evitarea unor astfel de situații ; 

11. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

12. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

13. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

14. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

g)  Atribuțiile muncitorului calificat întreținere sunt: 

1. îngrijește și întreține în permanență baza materială a unității, astfel încat, în orice moment, unitatea 

să fie curată și întreținută; 

2. execută lucrări de reparații și întreținere la pereți, tencuieli în jurul tocurilor de geam și ușilor, 

repară broaștele defecte de la uși (sau le înlocuiește), repară ușile și ferestrele care nu se închid; 

3. remediază defecțiunile ce apar la instalațiile sanitare, electrice și termice, în limita competenței ( se 

va ține cont de restricțiile prevazute de legislație specifică); în cazul în care este depașit de competența 

profesională, aduce această situație la cunostința administratorului, cu propunere de luare de măsură de 

remediere;  

4. zugrăvește, împreună cu restul personalului desemnat, dormitoarele, holurile, celelalte încăperi ale 

centrului de plasament; execută lucrări de întreținere a curții, prin montarea de pavele, turnare beton, 

împraștiere pietriș/ pământ, sădește și întreține plante decorative și gazon;ajută la curățenia în curte, 

împreună cu îngrijitorii (inclusiv pe trotuarele exterioare împrejmuirii unității); 

5. vopsește uși, ferestre, lamperii, garduri, confecții metalice, etc.; 

6. ajută la descărcatul alimentelor, materialelor, echipamentului și cazarmamentului, precum și a altor 

bunuri cu care se aprovizionează unitatea; 

7. face parte din comisia de recepție a lucrărilor executate în regie proprie, alături de administrator; 

8. răspunde de buna funcționare a stației de apă; 

9. răspunde de verificarea stării de funcționare a stingătoarelor de incendiu, a centralelor termice, a 

celorlalte sisteme de prevenire și stingere a incendiilor, a generatoarelor, a panourilor solare, 

consemnând aceste constatări în registrul întocmit în acest sens, pe care îl prezintă la viză zilnic, sau 

lunar, după caz, administratorului ;  

10. se asigură că sunt luate toate măsurile de funcționare a instalației de încălzire centrală ;  

11. răspunde de citirea corectă a consumurilor de utilități, în ultima zi a lunii pentru care se face citirea 

la gaze, energie electrică și apă; această informație va fi transmisă imediat administratorului; 
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12. face parte din comisia de recepție a bunurilor cu care se aprovizionează unitatea, atunci când se 

achiziționează materiale de constructie, unelte, material PSI sau alte materiale și obiecte folosite la 

reparațiile curente, etc.; 

13. răspunde de curățenia în zona stației de apă (inclusiv a forajului), în camerele centralelor, precum 

și în zona de depozitare a gunoiului menajer; 

14. răspunde de utilizarea judicioasă și economicoasă a materialelor pe care le solicită / primește 

pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu în bune condiții, conf. procedurilor de lucru 

aplicabile.  

15. semnalează administratorului unității orice neregulă care poate duce la neîndeplinirea 

corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, solicitând în scris luarea masurilor ce se impun pentru 

evitarea unor astfel de situații; 

16. are obligația de a consemna într-un caiet activitatea desfașurată zilnic, justificarea materialelor 

scoase de la magazia unității și de a prezenta  acest caiet zilnic, administratorului unității, pentru 

verificare.  

17. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

18. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

19. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

20. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

h)  Atribuțiile șoferului sunt: 

1. Efectuează transporturi de persoane, mobilier, cazarmament, alimente, materiale de întreținere în și 

din Centrul de Plasament Filipeștii de Târg, contribuind la încărcatul/ descărcarea bunurilor, în baza 

foii de parcurs semnată de administrator și aprobată de șeful centrului de plasament (în lipsa șefului 

centrului de plasament primește aprobarea de la coordonatorul personalului de specialitate). 

Deasemenea, transportă beneficiarii serviciilor de asistență socială, ajutând însoțitorul copiilor/ 

tinerilor dacă acesta are nevoie de sprijin pentru transportul sau supravegherea lor. 

2. Traseul este stabilit astfel încât să fie parcursă distanța cea mai scurtă de la punctul de plecare la 

destinație și retur. Respectă întocmai traseul specificat în foaia de parcurs. Nu are voie nici să se abată 

de la acesta, nici să-l prelungească, decat în cazuri excepționale, la solicitarea persoanei care face 

deplasarea. 

3. Completează și depune la administrator foaia de parcurs, imediat dupa terminarea cursei. 

4. Răspunde de folosirea combustibilului auto primit (în conf.cu consumul autoturismului, cu 

reglementările legale privind consumurile specifice pe categorii de drumuri, etc.). 

5. Se deplasează doar pe baza ordinului de serviciu semnat de șeful centrului de plasament, iar în 

lipsa acestuia, de către șeful biroului contabilitate. Persoana care se deplasează împreună cu șoferul 

stabilește destinațiile, în conformitate cu scopul deplasării precizat în ordinul de deplasare aprobat de 

conducătorul unității. În cazul în care se ivește necesitatea efectuării unei deplasări într-o altă locație 

decât cele prevăzute inițial în ordinul de deplasare, este suficientă solicitarea persoanei care face 

deplasarea, aceasta asumându-și răspunderea pentru noua destinație.     

6. Se îngrijește de buna funcționare a mașinii, conform procedurilor de lucru stabilite. 

7. Nu pornește niciodată în curse, fără efectuarea unei prealabile revizii privind buna funcționare a 

mașinii. 

8. Asigură securitatea mașinii, parcând-o numai în locurile stabilite de administrator. 
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9. Semnalează administratorului unității orice neregulă care poate duce la neîndeplinirea 

corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, solicitând în scris luarea masurilor ce se impun pentru 

evitarea unor astfel de situații. 

10. Când nu se află în cursă și nu desfăsoară alte activități în legatură cu sarcinile specifice funcției de 

șofer, îndeplinește următoarele atribuții: 

11. are obligația de a consemna într-un caiet activitatea desfasurată zilnic și de a prezenta  acest caiet 

zilnic, la orele 15, administratorului unității pentru verificare;   

12. participă, alături de personalul desemnat de către administratorul unității la întreținerea bazei 

materiale a unității, astfel încat, în orice moment, unitatea să fie curată și întreținută; 

13. execută lucrări de reparații și întreținere la pereți, tencuieli în jurul tocurilor de geam și ușilor, 

repară broaștele defecte de la uși (sau le înlocuiește), repară ușile și ferestrele care nu se închid; 

zugrăvește, împreunș cu restul personalului desemnat, dormitoarele, holurile, celelalte încaperi ale 

centrului de plasament; execută lucrări de întreținere a curții, prin montarea de pavele, turnare beton, 

împraștiere pietriș/ pamânt, sădește și întreține plante decorative și gazon; ajută la curățenia în curte, 

împreună cu îngrijitorii și muncitorii întretinere (inclusiv pe trotuarele exterioare împrejmuirii 

unității); 

14. ajută la descărcatul alimentelor, materialelor, echipamentului și cazarmamentului, precum și a altor 

bunuri cu care se aprovizionează unitatea;  

15. răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

16. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

17. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

18. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

i)  Atribuțiile spălătoresei sunt: 

1. spală, și usucă lenjeria și îmbrăcămintea copiilor, perdele, pături, pilote, perne, cuverturi, fețe de 

masă, lenjeria de pat a copiilor, etc., cautând să mențină echipamentul și cazarmamentul cât mai 

curate, respectând instrucțiunile de spălare inscripționate pe etichete; 

2. spală separat lenjeria copiilor contagioși; 

3. usucă rufele cu preponderență în locul special amenajat în curtea centrului de plasament, iar in 

condiții atmosferice nefavorabile (ploaie, ninsoare) la uscătoria amenajată; 

4. sortează rufele curate și împăturite, astfel: echipament și cazarmament care trebuie reparat – îl 

oprește pentru remediere și îl preda apoi, călcat-dacă este cazul-celor în drept, echipamentul care nu 

trebuie călcat – îl predă în aceeași zi instructorilor de educație, iar restul echipamentului și 

cazarmamentului îl calcă și îl predă cât mai repede celor în drept;      

5. calcă lenjeria de pat, perdelele, fețele de masă și îmbrăcămintea copiilor, potrivit necesităților (pe 

măsură ce rufele curate și uscate sunt aduse la atelierul lenjerie și în funcție de solicitările 

instructorilor de educație, îngrijitorilor și persoanei responsabile de la blocul alimentar); 

6. repară echipamentul și cazarmamentul în folosință; 

7. efectuează schimbarea lenjeriei de pat și cazarmamentului, conform programării și necesităților, 

împreună cu îngrijitorul; 

8. întocmește procese verbale de predare/primire cu ocazia primirii rufelor murdare de la îngrijitori 

sau instructorii de educație (lenjeria și îmbracamintea copiilor, perdele, pături, pilote, perne, cuverturi, 

lenjeria de pat a copiilor) și de la persoana desemnată din cadrul blocului alimentar (fețe de masă, 
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perdele) care vor fi consemnate într-un caiet special și trebuie să conțină cel puțin următoarele 

informații: data și ora predării/primirii, numele și prenumele persoanei care predă și numele și 

prenumele persoanei care primește, cantitatea de rufe uscate predate/ primite (în kg), semnăturile 

persoanelor, mențiuni deosebite; 

9. folosește cu grijă aparatura cu care este dotată spălătoria precum și aparatura necesară călcării 

rufelor și remedierii rufelor deteriorate, respectând normele de protecția muncii și de prevenire și 

stingere a incendiilor;  

10. va suporta imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu; 

11. răspunde de spălarea/ călcarea/ repararea  la timp a rufelor și de calitatea spălării și călcării 

acestora; 

12. asigură și răspunde de respectarea circuitului funcțional în sectorul spălătorie- uscătorie- lenjerie, 

în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății;  

13. asigură curățenia la locul de muncă; 

14. contribuie la gospodărirea chibzuită a bunurilor unității; asigură consumarea rațională, 

economicoasă a materialelor primite de la magazie, în solidar cu muncitorul calificat lenjerie;  

15. răspunde de bunurile mobile și imobile din sectorul de activitate, în solidar cu muncitorul calificat 

lenjerie; 

16. spălarea/ călcarea/ confecționarea rufelor particulare în sectorul  spălătorie- uscătorie- lenjerie este 

interzisă 

17. nu permite accesul persoanelor străine în sectorul său de activitate; 

18. ține legătura permanent cu categoriile de personal care predau rufele murdare și cu muncitorul 

calificat lenjerie pentru a se putea asigura în permanență echipament și cazarmament curat și calcat, în 

funcție de necesitățile unității; 

19. semnalează administratorului unității orice neregulă care poate duce la neîndeplinirea 

corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, solicitând în scris luarea măsurilor ce se impun pentru 

evitarea unor astfel de situații; 

19.  răspunde de păstrarea și îngrijirea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare. Va suporta 

imputația pagubelor materiale produse din neglijență în serviciu;  

20. îndeplinește atribuțiile cu privire la sistemul de control intern managerial prevăzute în Regulament 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

21. cunoaște și respectă normele de conduită, Metodologia de Organizare și Funcționare, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Plasament Filipeștii de Târg, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C.Prahova, Regulamentul Intern aplicabil Centrului de 

Plasament Filipeștii de Târg, procedurile de lucru aplicabile Centrului de Plasament Filipeștii de Târg; 

22. îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducerea centrului de plasament sau conducerea 

D.G.A.S.P.C.Prahova sau care derivă din legi, hotărâri sau alte acte normative în vigoare, în limita 

competențelor sale; 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

    (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

    (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

    a) bugetul local al judeţului Prahova; 

    c) bugetul de stat; 

    e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

    f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

    g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXE: 

- PO SRC–01 Procedura operaţională privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu modificările 

și revizuirile ulterioare  

- PO SRC–02  Procedura operaţională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC–11 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC–12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, cu modificările și revizuirile 

ulterioare 
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ADMITEREA COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-01  
 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 

până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 
-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 

documentele copilului  
 

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 

- face triajul epidemiologic; 
- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor 
medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 

solicitare dispoziție MC; 
- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   

 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 
echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 
- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 
- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  

- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 
- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 

- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 
recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 

- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 

inițială și face evaluarea la primirea în 
centru 

-întocmește programul de acomodare 

- participă la evaluarea copilului în 
cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 

acomodare 
 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește și organizează programul 
de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 

pentru o perioadă de mimin 2 
săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 24 din 30  

 

 

 

 

 

 

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
- 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, EXPLOATARE 

SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

 

COD: SRC - 11 

 
Ediţia I  ,  Data ______________ 

 

 
 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 4 din 20 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 8 din 20 

 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 
  

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND IDENTIFICAREA, 

SEMNALAREA ŞI SOLUŢIONAREA 

CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE, 

EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ 

FORMĂ DE VIOLENŢĂ 

Ediţia I 

Cod: PO   SRC - 11 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. 1 

 

Pagina 11 din 20 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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1 

 

 

 

 

 

Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA      Anexa Nr. 3.20 

               la Hotărârea nr…… 

                                                                                                  din………………………        

                                                                                                           

 

  

             

       

      

            

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE 

CENTRUL DE PLASAMENT PLOPENI 
 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al ”Centrului de 

Plasament Plopeni”, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean, 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, 

structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de personal și finanțarea centrului. 

 (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori.  

 

ART. 2.  

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social ”Centrul de Plasament Plopeni”, cod serviciu social  8790 CR-C-I, este 

înfiinţat şi administrat de către furnizorul de servicii sociale, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 000837, 

nr. 28.05.2014 

(2) Serviciul social ”Centrul de Plasament Plopeni”deţine Licenţa de funcţionare seria LF 

nr.000338 din data de 03.05.2018 şi are sediul în Oraş Plopeni, str.Republicii nr.10 b, județul 

Prahova. 

 

ART. 3  

Scopul serviciului social 

(1). ”Centrul de Plasament Plopeni” este unitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, care are rolul de a asigura protecţia, creşterea și îngrijirea creşterea şi 

îngrijirea copilului cu cerințe educaționale speciale aflat în dificultate, separat temporar sau 

definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurilor de protecție specială. 

(2) Misiunea serviciului social este de a asigura accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru 

integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională.  

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
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(1) Centrul de Plasament Plopeni funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de : 

- Legea nr. 292/2011, Legea Asistenței sociale  cu modificările ulterioare,  

- Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- alte acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil Centrului de Plasament Plopeni este Ordinul 25/2019, 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 

destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau 

definitiv de părinţii săi. 

(3) Serviciul social ”Centrul de Plasament Plopeni” a fost preluat în baza Ordonanței de Urgență 

a Guvernului nr. 192/1999 privind înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului, a Hotărârii Guvernului nr. 261/2000 

pentru reorganizarea instituțiilor, secțiilor de spital și a celorlalte unități de protecție specială a 

copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor județene sau a 

consiliilor locale ale sect oarelor municipiului București, precum și a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 206/2000, pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, prin 

Protocolul nr. 11257/29.12.2000 încheiat între Inspectoratul școlar Județean Prahova, Consiliul 

Județean Prahova și Direcția Generală Județeană pentru Protecția Copilului Prahova și funcţionează 

în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova; 

Începând cu data de 01.09.2008, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 

107/29.08.2008 unitatea a primit titulatura de Centru de Plasament. 

 

ART.5.  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) ”Centrul de Plasament Plopeni” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice 

care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 

internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este 

parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ”Centrului de 

Plasament Plopeni”sunt următoarele:  

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

b) egalitatea șanselor și nediscriminarea; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării ; 

d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil; 

e) respectarea demnității copilului; 

f) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de 

gradul său de maturitate; 

g) asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, ținând cont 

de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică; 

h) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

i) asigurarea protecției împotriva abuzului, exploatării și a oricăror forme de violență asupra 

copilului 

j) deschiderea către comunitate; 

k) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

l) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

http://lege5.ro/en/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2016-01-14
http://lege5.ro/en/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=&d=2016-01-14
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m) încurajarea iniţiativelor individuale şi a implicării active în soluţionarea situaţiilor de 

dificultate; 

n) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

o) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART.6  Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul de Plasament Plopeni” sunt: 

a) copiii cu cerințe educaționale speciale aflați în dificultate, separaţi  temporar sau definitiv, de 

părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului; 

b) copiii cu cerințe educaționale speciale aflați în dificultate pentru care au fost dispuşi în 

condiţiile legii plasamentul în regim de urgenţă; 

c) tinerii cu cerințe educaționale speciale aflați în dificultate care au împlinit vârsta de 18 ani şi 

care beneficiază, în condiţiile legii de protecţie specială; 

d) copiii cu cerințe educaționale speciale aflați în dificultate neînsoţiti de către părinţi sau de alt 

reprezentant legal, care solicită o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale 

privind statutul şi regimul refugiaţilor. 

(2) Condiţiile de acces/ admitere în centru 

Admiterea în centrul de plasament se face în conformitate cu Procedura operaţională privind 

Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu modificările și revizuirile ulterioare, elaborată de 

DGASPC Prahova în calitate de furnizor de servicii, anexată prezentului regulament. 

Admiterea beneficiarilor în cadrul Centrului de Plasament Plopeni se face numai în baza: 

(a) măsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către comisiile pentru protecţia  

copilului sau instanţa judecătorească; 

(b) măsurilor de plasament în regim de urgență dispuse în condițiile legii de către 

directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova sau de către instanța judecătorească; 

 (3) Condiții de încetare a serviciilor sociale: 

Încetarea serviciilor de protecție  din cadrul centrului de plasament se face în baza: 

- hotărârii emise de Comisia pentru Protecţia Copilului/ a sentinţei civile emise de instanţa 

judecătorească, după caz; 

- la solicitarea scrisă a tânărului, în condițiile legii.  

”Centrul de Plasament Plopeni” respectă Procedura Operațională privind Încetarea îngrijrii 

copiilor în centrul rezidențial, elaborată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, în calitate de furnizor de servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul de Plasament Plopeni” au 

următoarele drepturi: 

a) Să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de 

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială; 

b) Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 

respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

c) Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite; 

d) Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin 

condițiile care au generat situația de dificultate; 

e) Să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitatea de 

exercițiu; 

f) Să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; 

g) Să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) Să li se respecte toate drepturile speciale. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul de Plasament Plopeni” au 

următoarele obligații: 
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a) Să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, 

medicală și economică; 

b) Să participe, în raport cu vârsta,la situația de dependență etc, la procesul de furnizare 

a serviciilor sociale; 

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 

d) să respsecte prevederile prezentului regulament și a regulamentului intern. 

 

Art 7.  

Activități și funcții 

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de Plasament Plopeni sunt următoarele: 

a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioada prevăzută în măsura de protectie; 

3. îngrijire personală  

4. preparare hrană caldă și acordare masă ( 3 mese/zi și 2 gustări) ; 

5. menaj, curățenie, pază și întreţinere ; 

6. asistență medicală și îngrijire 

7. socializare și petrecere a timpului liber 

8. reintegrare socio-familială 

9. educare și informare 

b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea și distribuirea de materiale informative privind activitățile derulate/ serviciile 

oferite; 

2. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme 

organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale 

furnizate; 

3. elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a 

beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali, a familiilor acestora, cu privire la 

serviciile și facilitățile oferite; 

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. elaborarea și aplicarea unei Cartă a drepturilor beneficiarilor și asigurarea informării 

beneficiarilor/ reprezentantilor legali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă; 

2. planificarea și organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea 

drepturilor beneficiarilor, precum și privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor 

de abuz și neglijare asupra beneficiarilor; 

3. deținerea și aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în 

principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, 

acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectiv 

eticii profesionale în relația cu beneficiarul și organizarea de sesiuni de instruire a personalului 

privind prevederile Codului de etica referitoare la metodele de abordare, comunicare și 

relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora; 

4. inițierea unor colaborari cu instituțiile publice sau private din comunitate pentru promovarea 

unei imagini pozitive a beneficiarilor și prevenire a situațiilor de dificultate în care aceștia pot 

intra; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
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1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. facilitarea participării tuturor beneficiarilor și a personalului la stabilirea obiectivelor și 

priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor; 

4. în scopul autoevaluării calității activităților proprii, deținerea și aplicarea unei proceduri 

proprii de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarului; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. ținerea evidenței produselor/ bunurilor achiziționate și asigurarea dotărilor, întreținerii și 

folosirii eficiente a bazei materiale și a bunurilor din dotare; 

2. asigurarea respectării reglementarilor legale specifice domeniilor de activitate; 

3. admiterea și coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate. 

 

ART. 8. 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

Structura organizatorică, numarul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social ”Centrul de Plasament Plopeni”, funcționează cu un numar de 60 de posturi, 

total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 60/28.04.2010 din 

care: 

a)Personal de conducere: 

-  șef centru; 

-  coordonator personal de specialitate : 

b) Personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 

-  asistent social; 

-  psiholog; 

-  medic; 

-  asistent medical; 

-  instructor de educație;  

-  educator puericultor 

-  îngrijitori; 

c)personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 

-  inspector de specialitate; 

-  administrator; 

-  magaziner; 

-  muncitor calificat bucătărie;  

-  muncitor necalificat bucătărie; 

-  șofer ; 

-  muncitor calificat intretinere; 

-  spălătoreasă ; 

-  muncitor calificat lenjer;  

-  muncitor calificat fochist. 

d)  Unitatea poate atrage și persoane care doresc să lucreze ca voluntari, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat în condițiile legii. 

(2) Personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din totalul personalului. 

(3) Raportul angajat/ beneficiar este de 1 / 1  

 

ART. 9  

Personalul de conducere 

(1)Personalul de conducere, din cadrul Centrului de Plasament Plopeni este reprezentat de: 

a) șef centru - 111225 
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b) coordonator personal de specialitate - 111220 

2) Atribuțiile personalului de conducere sunt: 

a) Șef centru: 

 asigura, în cadrul unitații, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

 ia în considerare și analizeaza orice sesizare ii este adresata, referitoare la încălcări ale 

drepturilor copilului; 

 gestioneaza unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

 asigura operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 asigura coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unitații; 

 raspunde de calitatea activitaților desfașurate de personalul din cadrul unitații și  dispune, în 

limita competenței, măsuri de organizare care să conduca la îmbunatațirea acestor activitați, 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens ; 

 organizeaza acivitatea personalului și asigura respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de organizare și functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care 

reglementeaza desfașurarea activitații în cadrul unitații ;  

 asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unitații, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului; 

 reprezinta formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice și a numarului de personal; 

 elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul 

unitații; 

 elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare ; 

 elaboreaza anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unitații, în limita resurselor 

alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

 elaboreaza proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

 elaboreaza rapoartele generale privind activitatea unitații, stadiul implementarii obiectivelor 

și întocmește informări pe care le prezinta D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

 realizeaza raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unitații ; 

 elaboreaza/revizuiește metodologia de organizare și funcționare, regulamentul intern sau, 

dupa caz, normele interne de functionare, proceduri de lucru, etc, ; 

 elaboreaza si implementeaza proiecte care au scop imbunatațirea activitații de asistență  

socială în instituție, 

 evalueaza anual personalul din subordine și propune calificativele acestora ; 

 sesizeaza conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu 

respecta legile, regulamentele, dispozițiile in vigoare sau codul deontologic ; 

 avizeaza graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihna și ale concediilor 

fără plată ; 

 propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat și 

cuantumul primelor, în raport cu resursele alocate ; 

 vizeaza corespondenta unitații și urmărește circuitul documentelor în instituție ; 

 aproba meniul și lista zilnică de alimente ; 

 urmarește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere 

a timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalitații acestora ; 
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 colaboreaza cu alte instituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care 

vizează îmbunătațirea serviciilor de asistența socială oferite beneficiarilor ; 

 desfăsoară activitați de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității ; 

 elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unitații în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

 administrează resursele financiare ale unitații în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea financiara, evidenta bugetara, conform legii ; 

 asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor comisiei ; 

 elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și 

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de 

toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

 elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le 

transmite secretarului comisiei; 

 elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

 elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

 întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

 întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

 elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

 analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

 elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

 stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

 elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

 transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

 sesizeaza imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în 

pericol sau daca a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil ; 

 respecta codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Funcționare; 

 acorda viză BUN DE PLATĂ  pe facturile de bunuri materiale și prestări servicii ; 

 cunoaște și respecta normele SSM și PSI ; 

 îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenței. 

b).Coordonator personal de specialitate în cadrul compartimentului de asistenţa socială-asistent 

social practicant, nivel studii S. 

 Coordonează şi răspunde de activitatea personalului din subordine, respectiv psiholog, 

asistent social nivel studii PL, instructori de educaţie, asistenţi medicali şi îngrijitori. 

 Veghează la respectarea drepturilor copilului în instituţie şi sesizează conducerii unitaţii 

situaţiile în care drepturile copilului sunt încalcate , întocmind , la nevoie referatele necesare 

adoptării unor asemenea măsuri . 

 Verifică dosarul copilului la intrarea acestuia în instituţie şi îi înregistrează intrarea în 

registrul special. 

 Însoţeşte copilul la cabinetul medical pentru luarea acestuia în evidenţă. 
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 Completează fişa de monitorizare , fişa psiho – pedagogică a copilului şi fişa de evidenţă a 

relaţiei cu familia , pe baza datelor cuprinse în dosarul social al fiecărui copil , a fişei 

medicale şi a informaţiilor furnizate de către instructorii de educaţie de la grupe , 

transmiţând periodic modificările intervenite în aceste fişe. 

 Urmăreşte evoluţia situaţiei fiecarui copil, asigurând prin acţiunile sale clarificarea statutului 

juridic al copiilor (sesizează, în conformitate cu prevederile legale cazurile copiilor care pot 

fi declaraţi abandonaţi fără demersuri pentru identificarea părinţilor , colaborează cu 

personalul de la D.G.A.S.P.C Prahova , pentru înregistrarea tardivă a naşterii copilului face 

demersuri pentru obţinerea în conformitate cu legea , cu buletinele de identitate ale copiilor 

care au acest drept , etc.). 

 Asigurarea / respectarea drepturilor copilului la educaţie , prin înscrierea copiilor în formele 

de învaţământ corespunzătoare vârstei şi caracteristicilor individuale ale copiilor. 

 Prezintă la cererea D.G.A.S.P.C.Prahova sau a altor instituţii obligate , sinteze privind 

aspectele semnificative ale dezvoltării copilului în instituţie , schimbările survenite în 

situaţia socială , medicală juridică sau de altă natură , pe baza datelor provenite de la 

instructorii de educaţie sau de la cadrele medicale din instituţie , respectând principiul 

confidenţialitaţii şi răspunzând direct de corectitudinea datelor 

 Participă la elaborarea planului individual al copilului şi la aplicarea acestuia 

 Colaborează cu asistenţii sociali din cadrul compartimentelor aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C. Prahova în instrumentarea cazurilor (furnizează informaţii la cererea acestora , 

asigură reevaluarea cazurilor , în conformitate cu prevederile legale , inclusive prin deplasări 

pe teren în vederea realizării anchetelor sociale , prezintă şi susţine cazurile copiilor în faţa 

comisiei pentru protecţia copilului ). 

 Sesizează şi propune , pe baza situaţiilor nou apărute , schimbarea strategiei de acţiune , a 

obiectivelor , atunci când instituţia o cere. 

 Participă la elaborarea proiectelor necesare pentru implementarea strategiei judeţene în 

domeniu şi asigură aplicarea acestora în limita competenţei. 

 Participă la elaborarea de studii , analize şi sinteze cu privire la diverse aspecte ale 

respectării drepturilor copiilor în dificultate în instituţii. 

 În baza studiilor elaborate propune măsuri cu caracter general şi specific de îmbunătăţire a 

activitaţii D.G.A.S.P.C.Prahova sau soluţii pentru situaţiile anterioare. 

 Mediază relaţia instituţiei cu celelalte centre de plasament, precum şi cu organismele private 

autorizate sau alte persoane fizice / juridice. 

 Urmareşte evoluţia copilului în cadrul activităţilor şcolare şi colaborarea dintre cadrul 

didactic şi instructorul de educaţie al copilului. 

 Colaborează cu instructorii de educaţie şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii la 

grupe. 

 Verifică planurile de muncă educative întocmite de instructorii de educaţie şi urmăreşte 

activitatea acestora. 

 Mediază relaţia copilului cu familia naturală prin supravegherea vizitelor familiei naturale / 

extinse în cadrul / în exteriorul instituţiei , realizarea corespodenţei cu familia naturală / 

extinsă ( transmitere de scrisori , fotografii ) 

 Ia legatură cu părinţii care vizitează copilul în instituţie , adunând datele necesare 

cunoaşterii situaţiei familiale , a intenţiilor părinţilor . Pe parcursul întâlnirilor cu părinţii va 

avea în vedere apărarea intereselor copilului. 

 Acordă consiliere copiilor şi familiilor acestora în vederea reintegrării copiilor în familia 

naturală / substitutive. 

 Înlocuieşte pe şeful centrului , în lipsa acestuia în ceea ce priveşte problemele legate de 

protecţia copilului. 
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 Înlocuieşte şi transmite lunar la D.G.A.S.P.C.Prahova situaţia vizitelor copiilor asistaţi. 

 Ţine evidenţa tuturor asistaţilor unitaţii , pe grupe / clase. 

 Ţine evidenţa asistaţilor care lipsesc nemotivat , întârzie din învoire sau neprezentaţi şi 

transmite săptamânal la D.G.A.S.P.C.Prahova această situaţie , conform procedurilor de 

lucru stabilite. 

 Cunoaşte şi respectă procedurile stabilite de către D.G.A.S.P.C.Prahova cu privire la : 

învoirea copiilor în familie şi la diferite persoane ; emiterea şi aplicarea hotărârilor Comisiei 

pentru Protecţia Copilului ; cazurile de întârziere din învoire / absenţa nemotivată din 

centrul de plasament ; modificările apărute în situaţia juridică a copiilor.  

 Cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 Respectă codul deontologic profesional. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copii. 

 Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra copilului. 

(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 absolvenți de studii superioare  

în domeniul  psihologie, asistență socială, sociologie, absolvite cu diploma de licența, cu vechime 

de minimum 2 ani în domeniul  serviciilor sociale, sau  studii superioare în domeniul  juridic, 

medical, economic și al șiințelor administrative absolvite cu diploma de licența, cu experiență de 

minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale . 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asitenţa. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personal de specialitate : 

- asistent social-263501 

- asistent social (postliceala)-341201 

- psiholog-263401 

- medic medicina generala-221101 

- asistent medical-325901 

- instructor de educaţie-235204 

- educator puericultor  - 234203 

- îngrijitor -531101 

(2) Atribuțiile personalului de evaluare 

a) Asistent social 

 Se subordonează direct şefului de centru şi coordonatorului personal de specialitate ; 

 Veghează la respectarea drepturilor copilului în instituţie şi sesizează conducerii unităţii 

situaţiile în care drepturile copilului sunt încălcate , întocmind , la nevoie referatele necesare 

adoptării unor asemenea măsuri.  

 Colaborează cu : asistentul social ( imputernicit ) de la D.G.A.S.P.C Prahova şi cu celelalte 

structuri comune de acţiune , în scopul asigurării coerenţei şi eficienţei intervenţiilor care 

privesc copilul , a unei finalitaţi comune în pregătirea copilului pentru reintegrarea în familia 

naturală şi în societate , integrarea în familia de plasament sau pregătirea copilului pentru 

incredinţarea în vederea adopţiei , diferenţiat , potrivit situaţiei sociale şi juridice a fiecărui 

copil ; instructorul de educaţie coordonator , instructorii de educaţie de la grupe şi cu cadrele 

didactice ; alte instituţii şi oraganizaţii similare din domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

 Verifică dosarul copilului la intrarea acestuia în instituţie şi îi înregistrează intrarea în 

registru special. 

 Însoţeşte copilul la cabinetul medical pentru luarea acestuia în evidenţă. 
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 Completează fişa de monotorizare , fişa psiho – pedagogică a copilului şi fişa de evidenţă a 

relaţiei cu familia , pe baza datelor cuprinse în dosarul social al fiecărui copil , a fişei 

medicale şi a informaţiilor furnizate de către instructorii de educaţie de la grupe , 

transmiţand periodic modificările intervenite în aceste fişe. 

 Urmăreşte evoluţia situaţiei fiecărui copil , asigurând prin acţiunile sale clarificarea 

statutului juridic al copiilor ( sesizează , în conformitate cu prevederile legale cazurile 

copiilor care pot fi declaraţi abandonaţi fără demersuri pentru identificarea părinţilor , 

colaborează cu personalul de la D.G.A.S.P.C Prahova , pentru înregistrarea tardivă a naşterii 

copilului, face demersuri pentru obţinerea în conformitate cu legea , cu buletinele de 

identitate ale copiilor care au acest drept , etc.). 

 Asigurarea / respectarea drepturilor copilului la educaţie , prin înscrierea copiilor în formele 

de învaţământ corespunzătoare vârstei şi caracteristicilor individuale ale copiilor. 

 Prezintă la cererea D.G.A.S.P.C.Prahova sau a altor instituţii obligate , sinteze privind 

aspectele semnificative ale dezvoltării copilului în instituţie , schimbările survenite în 

situaţia socială , medicală juridică sau de alta natură , pe baza datelor provenite de la 

instructorii de educaţie sau de la cadrele medicale din instituţie , respectând principiul 

confidenţialităţii şi răspunzând direct de corectitudinea datelor. 

 Participă la elaborarea planului individual al copilului şi la aplicarea acestuia. 

 Colaborează cu asistenţii sociali din cadrul compartimentelor aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C. Prahova în instrumentarea cazurilor (furnizează informaţii la cererea acestora , 

asigură reevaluarea cazurilor ,în conformitate cu prevederile legale , inclusive prin deplasări 

pe teren în vederea realizării anchetelor sociale , prezintă şi susţine cazurile copiilor în faţa 

comisiei pentru protecţia copilului ). 

 Sesizează şi propune , pe baza situaţiilor nou apărute , schimbarea strategiei de acţiune , a 

obiectivelor , atunci când instituţia o cere. 

 Participă la elaborarea proiectelor necesare pentru implementarea strategiei judeţene în 

domeniu şi asigură aplicarea acestora în limita competenţei. 

 Participă  la elaborarea de studii , analize şi sinteze cu privire la diverse aspecte ale 

respectării drepturilor copiilor în dificultate în instituţii. 

 În baza studiilor elaborate propune măsuri cu caracter general şi specific de îmbunătaţire a 

activitaţii D.G.A.S.P.C.Prahova sau soluţii pentru situaţiile anterioare. 

 Mediază relaţia instituţiei cu celelalte centre de plasament, precum şi cu organismele private 

autorizate sau alte persoane fizice / juridice. 

 Urmăreşte evoluţia copilului în cadrul activităţilor şcolare şi colaborarea dintre cadrul 

didactic şi instructorul de educaţie al copilului. 

 Colaborează cu instructorii de educaţie şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activitaţii la 

grupe. 

 Verifică planurile de muncă educative întocmite de instructorii de educaţie şi urmăreşte 

activitatea acestora. 

 Mediază relaţia copilului cu familia naturală prin supravegherea vizitelor familiei naturale / 

extinse în cadrul / în exteriorul instituţiei , realizarea corespodenţei cu familia naturală / 

extinsă ( transmitere de scrisori , fotografii ) 

 Ia legătura cu părinţii care vizitează copilul în instituţie , adunând datele necesare 

cunoaşterii situaţiei familiale , a intenţiilor părinţilor . Pe parcursul întâlnirilor cu părinţii va 

avea în vedere apărarea intereselor copilului. 

 Acordă consiliere copiilor şi familiilor acestora în vederea reintegrării copiilor în familia 

naturală / substitutive. 

 Inlocuieşte pe şeful centrului , în lipsa acestuia în ceea ce priveşte problemele legate de 

protecţia copilului 
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 Inlocuieşte şi transmite lunar la D.G.A.S.P.C.Prahova situaţia vizitelor copiilor asistaţi. 

 Ţine evidenţa tuturor asistaţilor unitaţii , pe grupe / clase. 

 Ţine evidenţa asistaţilor care lipsesc nemotivat , întârzie din învoire sau neprezentaţi şi 

transmite săptămânal la D.G.A.S.P.C.Prahova această situaţie , conform procedurilor de 

lucru stabilite. 

 Cunoaşte şi respectă procedurile stabilite de către D.G.A.S.P.C.Prahova cu privire la : 

învoirea copiilor în familie şi la diferite persoane ; emiterea şi aplicarea hotărârilor Comisiei 

pentru Protecţia Copilului ; cazurile de întârziere din învoire / absenţă nemotivată din 

centrul de plasament ; modificările apărute în situaţia juridică a copiilor.  

 Cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 Respectă codul deontologic profesional. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copii. 

 Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţa asupra copilului. 

b) Psiholog 

 Se subordonează direct şefului de centru şi coordonatorului personal de specialitate ; 

 Cunoaşte şi îndrumă demersul educativ în îngrijirea copilului , educaţia în viaţa cotidiană şi 

acordă atenţie mediului de viaţa al acestuia. 

 Individualizează gestul terapeutic , propune şi exersează măsuri terapeutice menite să 

înlăture deficienţa constatată. 

 Cunoaşte sindroamele si patologiile întâlnite la copii cu nevoi speciale, diagnostichează 

corect deficienţa şi îşi asumă responsabilitatea pentru intervenţiile sale terapeutice. 

 Ţine un jurnal de observaţii obiective privind evoluţia copilului , relaţiile interpersonale : 

copil – copil , copil – adult , participarea lui la viaţa de grup sau de familie , rezultatele 

şcolare ( dupa caz ). 

 Dezvoltă abilităţile de comunicare în cadrul grupului de lucru (psiholog , medic şi 

neuropsihiatru, educator , părinţi ). 

 Participă la întocmirea, aplicarea şi evaluarea proiectului personalizat , împreună cu ceilalţi 

specialişti ai echipei multidisciplinare , din punct de vedere psihologic , stabilind obiective 

şi termene clare pentru recuperarea copilului . În acest sens face recomandări scrise în PIS şi 

monotorizează îndeplinirea acestora; participă activ în cadrul activităţilor zilnice cu copiii, 

urmărind îmbunătăţirea comportamentului acestora (reducerea modificărilor 

comportamentale nedorite). 

 Promovează prin toate acţiunile desfăşurate, dezvoltarea sănătaţii mentale în rândul copiilor 

şi ajută la progresul acesteia. 

 Evaluează cu ajutorul metodelor şi procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate şi profesionalism. 

 Realizează un echilibru stabil între copil şi familie, oferind servicii de consiliere copilul şi 

familiei sale. 

 Derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte , asigurând 

colaborarea întregii echipe de lucru din care face parte ; are obligaţia să informeze părinţii 

sau autorităţile în drept despre problemele de sănătate constate la copii ; asigură 

confidenţialitatea datelor cu privire la copil , respectând astfel dreptul copiilor la propria 

imagine , în conformitate cu legea româna . 

 Asigură : monitorizarea prin anamneză psihologică a fiecărui caz alcătuind fişa de 

observaţie psihologică ; înregistrarea secvenţelor terapeutice realizate zilnic ; alcătuirea unui 

chestionar de personalitate pentru a definii treptat tehnicile operaţionale cu care se va opera 

în demersul psihologic de recuperare 

 Asigură dotarea cabinetului psihologic cu materialele necesare desfăşurării activităţii în 

bune condiţii . 
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 Participă la cursuri de perfecţionare. 

 Respectă confidenţialitatea cu privire la datele copiilor. 

 Respectă regulamentul de ordine interioară 

 Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra copilului. 

 Face parte din echipa de acţiune în situaţii de urgenţă – în cadrul compartimentului 

prevenire. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

(3) Atribuțiile personalului de asistență medicală 

c) Medic 

 Se subordonează direct şefului de centru şi coordonatorului personal de specialitate. 

 Examinează copii zilnic şi stabileşte diagnosticul folosind mijloacele din dotare de care 

dispune. 

 Indică sau după caz efectuează tratamentul corespunzător , consemnând datele în fişa 

medicală . 

 Anunţă centrul sanitar antiepidemic de boli infecţioase. 

 Întocmeşte fişe medicale de trimitere la tratament recuperator. 

 Participă la analiza periodică a stării de sănătate a copiilor. 

 Urmăreşte şi reevaluează periodic tratamentul tuturor copiilor din C.P.Plopeni. 

 Recomandă internarea copiilor atunci când este cazul. 

 Recomandă examene clinice şi paraclinice complementare. 

 Evaluează clinic copii ocrotiţi C.P.Plopeni , stabileşte scheme terapeutice şi recomandări 

pentru evaluări complementare ; semnează PIS pentru sănătate pentru toţi copii ocrotiţi în 

Centrul de Plasament. 

 Oferă toate informaţiile medicale necesare echipei multidisciplinare, pentru a evita orice risc 

(datorat stării de sănătate) în cadrul activităţilor propuse în cadrul PIS. 

 Evaluează din punct de vedere clinic şi dă indicaţii terapeutice pentru copii care vin sau 

pleacă din Centrul de Plasament. 

 Cooperează permanent cu personalul de educaţie şi îngrijire indicând atitudinile şi 

activităţile recomandate pentru menţinerea fiecărui copil într-o stare psiho – fizică optimă. 

 Consiliază din punct de vedere medical părinţii ai căror copii sunt ocrotiţi în C.P.Plopeni , 

recomandă acestora măsurile ce trebuie luate la domiciliu pentru o bună relaţionare cu 

copilul şi pentru o îngrijire cât mai corectă a acestuia. 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului , respectă confidenţialitatea datelor cu privire la 

copii ; sesizează în scris conducerea unitaţii cu privire la orice situaţie de abuz fizic şi / sau 

emoţional (sau de altă natură ) asupra copiilor pe care le observă pe parcursul activitaţii. 

 Se ocupă de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului medical mediu. 

 Urmăreşte şi asigură folosirea corectă şi intreţinerea mijloacelor din dotare. 

 Controlează respectarea normelor de igienă antiepidemiologică. 

 Controlează şi îndrumă dezvoltarea psihosomatică a copiilor ocrotiţi în C.P.Plopeni ; dă 

indicaţii cu privire la aceasta personalului de educaţie şi îngrijire. 

 Elaborează propuneri pentru promovarea sănătaţii tuturor copiilor ocrotiţi în C.P.Plopeni. 

 Asigură şi supraveghează respectarea de către personalul sanitar a normelor de etică 

profesională şi deontologie medicală. 

 Controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în 

vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

 Asigură asistenţă medicală de urgenţă. 

 Participă la întocmirea meniului orientativ săptămânal şi a meniului zilnic. 

 Recomandă regim alimentar adecvat diverselor stări de boală. 
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 Verifică din punct de vedere organoleptic hrana copiilor. 

 Respectă etica şi codul deontologic al profesiei medicale. 

 Respectă regulamentul de ordine interioară . 

 Respectă programul de lucru. 

 Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şefii ierarhici , în limita competenţei şi în condiţiile 

legii 

 Are o atitudine, un ton şi un vocabular cuviincios faţă de salariaţi / colegi şi tinerii din 

C.P.Plopeni 

d) Asistent medical 

 Se subordonează direct şefului de centru şi coordonatorului personal de specialitate. 

 Asigură îngrijirea copiilor, în colaborare cu psihologul, personalul de educaţie şi de îngrijire. 

 Controlează existenţa probelor alimentare zilnice. 

 Ajută la întocmirea foii de alimentaţie zilnică. 

 Asistă la eliberarea alimentelor din magazia de alimente, urmărind calitatea şi cantitatea 

acestora, conform fişei de alimente din ziua respectivă. 

 Urmăreşte ca personalul de la bucătărie să fie echipat, să respecte regulile de igienă 

prevăzute de M.S la blocul alimentar cât şi cele referitoare la păstrarea şi prepararea 

alimentelor. 

 Efectuează şi calculează zilnic calculul caloriilor din foaia zilnică de alimente. 

 Participă la evaluarea fiecărui copil şi la stabilirea planului de tratament şi/sau intervenţie 

pentru acesta. 

 Oferă informaţiile necesare pentru întocmirea proiectului personalizat al copilului, în cadrul 

echipei multidisciplinare. 

 Are obligaţia de a administra medicaţia copiilor în conformitate cu tratamentul prescris de 

medic. 

 Completează condica de medicamente şi răspunde de administrarea corectă a acestora. 

 Efectuează examenul somatometric al copiilor şi îl consemnează în dosarele acestora. 

 Urmăreşte starea de sănătate a copiilor în vederea depistării celor bolnavi , ia măsuri de 

izolare a acestora (dacă este cazul) şi îi prezintă medicului pentru stabilirea diagnosticului şi 

tratamentului. 

 Supraveghează băile copiilor, controlând starea lor de sănătate. 

 Asigură tratament în caz de urgenţa. 

 Însoţeşte copii la tratamente şi analize medicale în afara unitaţii. 

 Ţine legatura cu spitalele unde sunt internaţi copiii, urmărindu-i pâna la externare. 

 Verifică starea de curăţenie din magaziile de alimente. 

 Verifică graficele de temperatură din frigidere şi lăzi frigorifice. 

 Participă la formarea deprinderilor fiziologice fireşti ale copiilor cu probleme de enurezis 

nocturn ; controlează îndeplinirea de către supraveghetorii de noapte a atribuţiilor în acest 

sens. 

 Participă la activitaţiile zilnice ale copiilor, urmărind starea lor de sănătate şi în cursul 

acestora. 

 Controlează starea de igienă individuală a copiilor. 

 Aplică normele sanitare în vigoare în ceea ce priveşte starea de igienă a unitaţii , potrivit 

indicaţiilor medicului. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil. 

 Răspunde de păstrarea bunurilor care se află în dotarea cabinetului medical (medicamente , 

instrumentar medical , fişe medicale, etc. ). 
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 Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi igienă a 

vieţii în colectivitate pentru a prevenii accidentarea şi îmbolnăvirea copiilor, producerea 

incendiilor, deteriorarea instalaţiilor şi aparaturii. 

 Participă la cursuri de formare/ perfecţionare, însuşindu-şi cunoştinţele necesare desfăşurării 

activitaţii sale. 

 Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţa asupra copilului. 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului ; are obligaţia de a raporta verbal şi în scris imediat 

conducerii unităţii eventualele suspiciuni de violenţa asupra copiilor observate pe parcursul 

activităţii. 

 Acordă primul ajutor în caz de urgenţă. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

e) Asistent medical principal 

 Se subordonează direct şefului de centru şi coordonatorului personal de specialitate. 

 Asigură îngrijirea copiilor, în colaborare cu psihologul, personalul de educaţie şi de îngrijire. 

 Controlează existenţa probelor alimentare zilnice. 

 Ajută la întocmirea foii de alimentaţie zilnică. 

 Asistă la eliberarea alimentelor din magazia de alimente , urmărind calitatea şi cantitatea 

acestora, conform fişei de alimente din ziua respectivă. 

 Urmăreşte ca personalul de la bucătărie să fie echipat , să respecte regulile de igienă 

prevăzute de M.S la blocul alimentar cât şi cele referitoare la păstrarea şi prepararea 

alimentelor. 

 Efectuează şi calculează zilnic calculul caloriilor din foaia zilnică de alimente. 

 Participă la evaluarea fiecărui copil şi la stabilirea planului de tratament şi/sau intervenţie 

pentru acesta. 

 Oferă informaţiile necesare pentru întocmirea proiectului personalizat al copilului, în cadrul 

echipei multidisciplinare. 

 Are obligaţia de a administra medicaţia copiilor în conformitate cu tratamentul prescris de 

medic. 

 Completează condica de medicamente şi răspunde de administrarea corectă a acestora. 

 Efectuează examenul somatometric al copiilor şi îl consemnează în dosarele acestora. 

 Urmăreşte starea de sănătate a copiilor în vederea depistării celor bolnavi, ia măsuri de 

izolare a acestora (dacă este cazul) şi îi prezintă medicului pentru stabilirea diagnosticului şi 

tratamentului. 

 Supraveghează băile copiilor, controlând starea lor de sănătate . 

 Asigură tratament în caz de urgenţa ; 

 Însoţeşte copii la tratamente şi analize medicale în afara unitaţii. 

 Ţine legatura cu spitalele unde sunt internaţi copiii, urmărindu-i până la externare. 

 Verifică starea de curăţenie din magaziile de alimente 

 Verifică graficele de temperatură din frigidere şi lăzi frigorifice. 

 Participă la formarea deprinderilor fiziologice fireşti ale copiilor cu probleme de enurezis 

nocturn ; controlează îndeplinirea de către supraveghetorii de noapte a atribuţiilor în acest 

sens. 

 Participă la activităţiile zilnice ale copiilor, urmărind starea lor de sănătate şi în cursul 

acestora. 

 Controlează starea de igienă individuală a copiilor. 

 Aplică normele sanitare în vigoare în ceea ce priveşte starea de igienă a unităţii, potrivit 

indicaţiilor medicului. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil. 
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 Răspunde de păstrarea bunurilor care se află în dotarea cabinetului medical (medicamente, 

instrumentar medical, fişe medicale, etc. ) 

 Respectă prevederile regulamentului intern , ale diferitelor norme de protecţie şi igienă a 

vieţii în colectivitate pentru a prevenii accidentările şi îmbolnăvirea copiilor , producerea 

incendiilor , deteriorarea instalaţiilor şi aparaturii. 

 Participă la cursuri de formare/ perfecţionare, însuşindu-şi cunoştintele necesare desfăşurării 

activităţii sale. 

 Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţa asupra copilului. 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului ; are obligaţia de a raporta verbal şi în scris imediat 

conducerii unitaţii eventualele suspiciuni de violenţă asupra copiilor observate pe parcursul 

activităţii. 

 Consiliază din punct de vedere medical părinţii ai căror copii sunt ocrotiţi în 

C.P.Plopeni,recomandă acestora măsurile ce trebuie luate la domiciliu pentru o bună 

relaţionare cu copilul şi pentru o îngrijire cât mai corectă a acestuia. 

 Urmăreşte şi asigură folosirea corectă şi întreţinerea mijloacelor din dotare. 

 Elaborează propuneri pentru promovarea sănătaţii tuturor copiilor ocrotiţi în C.P.Plopeni. 

 Acordă primul ajutor în caz de urgenţă. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI 

 Îndeplineşte orice altă sarcină dată de conducerea unităţii în limita competenţei şi în 

condiţiile legii. 

(4) Atribuțiile personalului de îngrijire și educație 

f) Instructor de educație: 

 Se subordoneaza şefului de centru şi coordonatorului personal de specialitate, are relaţii de 

colaborare cu medicul, psihologul, logopedul, asistentul medical, kinetoterapeutul şi cu 

ceilalţi membrii ai personalului. 

 Asigură supravegherea grupei de copii la care este repartizat, în colaborare cu personalul 

de îngrijire. 

 Asigură securitatea şi integritatea copiilor, înlăturând orice factor sau situaţie de risc ; la 

predarea schimbului consemnează în registrul de predare – primire toate situaţiile 

semnificative apărute pe parcursul zilei, care au adus modificări ale comportamentului sau 

ale stării de sănătate a copilului, orice absenţă nemotivată a copiilor. 

 Asigură aplicarea programelor de educaţie a copilului. 

 Contribuie activ la amenajarea camerelor copiilor, a spaţiilor de joacă din interiorul şi 

exteriorul centrului, a locului de servit masa, a holurilor şi a sălilor pentru întâlnirile 

copilului cu familia ,astfel încât să se asigure o ambiantă de tip familial, diversificată şi 

optimistă, adaptată gustului şi vârstei copiilor. 

 Are grijă ca produsele destinate igienei personale a copiilor să fie asigurate ritmic în 

condiţiile de calitate şi cantitate necesare vârstei fiecăruia dintre ei. 

 Se implică, în funcţie de posibilităţile copiilor şi împreună cu aceştia, în activităţile 

cotidiene de păstrare a curăţeniei. 

 Controlează şi răspunde de echipamentul copiilor asigurând acestora un aspect îngrijit şi o 

echipare corespunzătoare condiţiilor de mediu şi activităţilor desfăşurate, efectuează un 

control zilnic asupra modului cum îşi întreţin copii articolele de echipament şi , în cazul 

când constată că unii copii şi-au pierdut articolele personale , cercetează cum s-a produs 

pierderea şi ia măsurile ce se impun. 

 Asigură formarea, consolidarea şi utilizarea deprinderilor de autoservire şi 

autogospodărire. 

 Participă la păstrarea igienei individuale zilnice a copiilor. 

 Participă la efectuarea igienei personale a copilului, la îmbrăcarea şi alimentaţia acestuia. 
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 Urmăreşte starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri. 

Anunţă imediat personalul medical despre orice modificare a stării de sănătate a copiilor. 

 Are obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţa conducerii orice modificare corporală 

observată la copii (răni, fracture, echimoze,etc ) observată pe parcursul activitaţii ; de 

asemenea are obligaţia de a raporta verbal şi în scris, imediat, către conducerea unitaţii 

eventualele suspiciuni de violenţa asupra beneficiarilor. 

 Este atent la abilităţile gestuale din perspectiva unui terapeut cu pregătire medie ; are 

cunoştinţe despre elementele de anatomie funcţionala şi despre tehnicile specifice de 

îngrijire medicală. 

 Trebuie să cunoască setul de exerciţii psihoterapeutice la care participă copiii şi aplică 

proceduri complementare conform planurilor specifice de intervenţie. 

 Participă la programe atăt în cadrul centrului cât şi în comunitate astfel încât copilul să fie 

antrenat în activităţi ce presupun relaţionarea socială. 

 Se delimitează clar de rolul părinţilor – acolo unde este cazul, pentru a nu introduce o 

dependenţă a copilului de instituţie şi pentru a pregăti (re)integrarea copilului în familie. 

 Are obligaţia să controleze prezenţa copiilor la şcoală – acolo unde este cazul, şi să discute 

atât cu copilul cât şi învăţătorul/profesorul de sprijin pentru rezolvarea problemelor care 

apar. 

 Are obligaţia să cunoască programa de învăţământ special – acolo unde este cazul. 

 Comunică direct şi permanent cu copilul, fiind ”purtătorul de cuvânt” al acestuia în relaţia 

cu echipa de specialişti a centrului. 

 Participă la evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor copilului în funcţie de care se realizează 

proiectul personalizat al copilului şi al programelor recuperativ – compensatorii în funcţie 

de situaţie, în cadrul echipei multidisciplinare. 

 Completează fişa de monotorizare, fişa de evidenţă a relaţiei copilului cu familia ; 

întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii prevăzute de legislaţia în 

vigoare şi de regulamentul intern. 

 Participă la realizarea caracterizărilor periodice ale copiilor şi la întocmirea PIS prevăzute 

în standardele minime obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial. 

 Furnizează informaţiile necesare realizării fişei de observaţie psihopedagogică. 

 Întocmeşte rapoarte de tură, menţionând evenimentele semnificative privind situaţia 

copilului, din timpul programului său, în caietul special destinat rapoartelor de tură. 

 Împreună cu asistentul social , informează periodic familia cu privire la situaţia copilului în 

vederea pregătirii reîntoarcerii acestuia în familie. 

 Pregăteşte copilul atunci când au loc întâlniri cu familia, reprezentanţii legali sau cu 

asitentul maternal profesionist. 

 Respectă şi stimulează relaţia copilului cu familia naturală sau cu familia substitutivă , nu 

face comentarii cu privire la situaţia familiei copilului în relaţia directă cu membrii 

acesteia. 

 Participă la realizarea permanentei programului de îngrijire şi supraveghere a copilului. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil. 

 Respectă istoria copilului şi nu face comentarii privind situaţia părinţilor. 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului, ale părinţilor cu astfel de copii , precum şi ale 

persoanelor cu handicap. 

 Răspunde la păstrarea bunurilor care se află în sectorul ce i s-a repartizat. 

 Respectă prevederile regulamentului intern , ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă 

a vieţii în colectivitate pentru a preveni accidentarea şi imbolnăvirea copiilor , producerea 

incendiilor , deteriorarea instalaţiilor şi a aparaturii. 
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 Participă la cursuri de formare /perfecţionare, însuşindu-şi cunoştintele necesare 

desfăşurării activităţii sale. 

 Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra copilului. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil, cunoaşte şi respectă drepturile 

copilului ; sesizează verbal şi în scris, imediat, către conducerea unităţii toate situaţiile de 

violenţă asupra copiilor. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

g) Îngrijitor 

 Se subordonează direct şefului de centru şi coordonatorului personal de specialitate. 

 Nu părăseşte locul de muncă până la venirea instructorului de educaţie, fără acordul şefului 

de centru; predă – preia schimbul la/de la instructorul de educaţie prin proces – verbal. 

 Răspunde de păstrarea bunurilor care se află în sectorul care i s-a repartizat. 

 Răspunde de securitatea depozitării substanţelor şi materialelor folosite pentru 

curăţenie,pentru evitarea oricăror situaţii periculoase pentru copii. 

 Menţionează în procesul de predare – primire a schimbului evenimentele semnificative 

privind situaţia copiilor în timpul programului, (în caietul special destinat rapoartelor de 

tură) – crize comportamentale prelungite, eventuale răniri sau orice alte situaţii care 

modifică semnificativ starea psiho-fizică a copilului. 

 Este pregătit să observe eventualele semne de imbolnăvire la copii şi să ia măsurile necesare 

cu responsabilitate, informând imediat asistentul medical de serviciu. 

 Semnalează imediat personalului medical orice modificări comportamentale sau ale stării de 

sănătate a copiilor observate pe durata serviciului. 

 Respectă programul de culcare – trezire al copiilor. 

 Supravegează şi îndrumă copiii în efectuarea toaletei de seară şi dimineaţa urmărind 

formarea şi consolidarea deprinderilor igienico-sanitare, participând astfel la efectuarea 

igienei personale a copilului şi la educarea acestuia în mod corespunzator. 

 Supravegează programul de somn al copiilor şi îi trezeşte dimineaţa la orele fixate. 

 Controlează şi răspunde de echipamentul copiilor, îi ajută pe aceştia la unele mici reparaţii, 

îi îndrumă şi îi ajută la curăţarea echipamentului. 

 Se îngrijeşte de aerisirea dormitoarelor şi de crearea unui mediu cât mai propice odihnei. 

 Previne orice formă de abuz asupra copiilor şi răspunde de viaţa lor pe perioada în care îi are 

sub supraveghere. 

 Schimbă lenjeria din 10 în 10 zile şi după caz ori de câte ori este necesar. 

 Ţine legătura cu instructorii de educaţie cărora le comunică observaţiile sale asupra 

comportamentului şi sănătaţii copiilor, manifestările deosebite ale acestora în timpul nopţii ; 

consemnează aceste observaţii într-un registru special. 

 Răspunde de securitatea imobilului în timpul programului, asigurându-se că pe perioada 

nopţii toate uşile sunt încuiate. 

 Respectă programul de lucru. 

 Răspunde de securitatea copiilor în timpul nopţii (în intervalul cuprins de la preluarea 

serviciului şi până la predarea serviciului a doua zi instructorului de educaţie). 

 Efectuează curăţenia dormitoarelor,WC-urilor ,holurilor şi curţii în sectoarele repartizate 

zilnic. 

 Asigură utilizarea economicoasă a materialelor de curăţenie repartizate în acest scop. 

 Ajută la descărcatul alimentelor şi materialelor. 

 Are obligaţia să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituţiei , iar când foloseşte 

aparatele electrice ,să respecte normele din fişa de protecţia muncii. 
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 Respectă prevederile regulamentului intern, ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a 

vieţii în colectivitate pentru a prevenii accidentarea şi îmbolnavirea copiilor, producerea 

incendiilor, deteriorarea instalaţiilor şi a aparaturii. 

 Sesizează Poliţia, Pompierii, Salvarea etc., în situaţia în care se produc evenimente ce 

necesită asistenţa acestora. 

 Sesizează conducerea unitaţii în cazul producerii unor evenimente deosebite. 

 Adoptă o atitudine părintească faţă de copiii cu care vine in contact. 

 Sesizează în scris imediat conducerea instituţiei dacă integritatea fizică şi morală a vreunui 

copil este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârşit asupra unui copil. 

 Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copii. 

 Participă la cursuri de formare / perfecţionare însuşindu-şi cunoştintele necesare desfăşurării 

activitaţii sale. 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului. 

 Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra copilului. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM  şi PSI. 

 Acordă primul ajutor în caz de urgenţă. 

 Îndeplineşte orice altă sarcină dată de conducerea unităţii ,în limita competenţei şi în 

condiţiile legii. 

h). Educator puericultor 

1. Se subordonează şefului de centru, are relaţii de colaborare cu medicul , psihologul , 

logopedul , asistentul medical , kinetoterapeutul şi cu ceilalţi membrii ai personalului. 

2. Asigură supravegherea grupei de copii la care este repartizat , în colaborare cu personalul de 

îngrijire.  

3. Asigură securitatea şi integritatea copiilor , înlăturând orice factor sau situaţie de risc ; la 

predarea schimbului consemnează în registrul de predare – primire toate situaţiile 

semnificative apărute pe parcursul zilei , care au adus modificări ale comportamentului sau 

ale stării de sănătate a copilului , orice absenţă nemotivată a copiilor . 

4. Asigură aplicarea programelor de educaţie a copilului . 

5. Contribuie activ la amenajarea camerelor copiilor , a spaţiilor de joacă din interiorul şi 

exteriorul centrului , a locului de servit masa ,a holurilor şi a sălilor  pentru întâlnirile 

copilului cu familia astfel încât să se asigure o ambiantă de tip familial , diversificată şi 

optimistă , adaptată gustului şi vârstei copiilor. 

6. Are grijă ca produsele destinate igienei personale a copiilor să fie asigurate ritmic în 

condiţiile de calitate şi cantitate necesare vârstei fiecăruia dintre ei . 

7. Se implică , în funcţie de posibilităţile copiilor şi împreună cu aceştia , în activităţile 

cotidiene de păstrare a curăţeniei . 

8. Controlează şi răspunde de echipamentul copiilor asigurând acestora un aspect îngrijit şi o 

echipare corespunzătoare condiţiilor de mediu şi activităţilor desfăşurate , efectuează un 

control zilnic asupra modului cum îşi întreţin copii articolele de echipament şi , în cazul 

când constată că unii copii şi-au pierdut articolele personale , cercetează cum s-a produs 

pierderea şi ia măsurile ce se impun . 

9. Asigură formarea , consolidarea şi utilizarea deprinderilor de autoservire şi autogospodărire. 

10. Participă la păstrarea igienei individuale zilnice a copiilor . 

11. Participă la efectuarea igienei personale a copilului , la îmbrăcarea şi alimentaţia acestuia . 

12. Urmăreşte starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri . 

Anunţă imediat personalul medical despre orice modificare a stării de sănătate a copiilor . 
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13. Are obligaţia de a aduce imediat la cunoşţinta conducerii orice modificare corporală 

observată la copii ( răni , fracturi , echimoze..etc ) observată pe parcursul activităţii ; de 

asemenea are obligaţia de a raporta verbal şi în scris ,  imediat , către conducerea unităţii 

eventualele suspiciuni de violenţă asupra beneficiarilor . 

14. Este atent la abilităţile gestuale din perspectiva unui terapeut cu pregătire medie ; are 

cunoştinţe despre elementele de anatomie funcţională şi despre tehnicile specifice de 

îngrijire medicală. 

15. Trebuie să cunoască setul de exerciţii psihoterapeutice la care participă copiii şi aplică 

proceduri complementare conform planurilor specifice de intervenţie . 

16. Participă la programe atât în cadrul centrului cât şi în comunitate astfel încât copilul să fie 

antrenat în activităţi ce presupun relaţionarea socială . 

17. Se delimitează clar de rolul părinţilor – acolo unde este cazul , pentru a nu introduce o 

dependenţă a copilului de instituţie şi pentru a pregăti(re) integrarea copilului în familie . 

18. Are obligaţia să controleze prezenţa copiilor la şcoală – acolo unde este cazul , şi să discute 

atât cu copilul cât şi învăţătorul/profesorul de sprijin pentru rezolvarea problemelor care 

apar . 

19. Are obligaţia să cunoască programa de învăţământ special – acolo unde este cazul. 

20. Comunică direct şi permanent cu copilul , fiind « purtătorul de cuvânt « al acestuia în relaţia 

cu echipa de specialişti a centrului . 

21. Participă la evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor copilului în funcţie de care se realizează 

proiectul personalizat al copilului şi al programelor recuperativ – compensatorii în funcţie de 

situaţie , în cadrul echipei multidisciplinare . 

22. Completează fişa de monotorizare , fişa de evidenţa a relaţiei copilului cu familia ; 

întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii prevăzute de legislaţia în vigoare 

şi de regulamentul intern. 

23. Participă la realizarea caracterizărilor periodice ale copiilor şi la întocmirea PIS-urilor 

prevăzute în standardele minime obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial. 

24. Furnizează informaţiile necesare realizării fişei de observaţie psihopedagogică. 

25. Întocmeşte rapoarte de tură , menţionând evenimentele semnificative privind situaţia 

copilului , din timpul programului său , în caietul special destinat rapoartelor de tură . 

26. Împreună cu asistentul social , informează periodic familia cu privire la situaţia copilului în 

vederea pregătirii reîntoarcerii acestuia în familie . 

27. Pregăteşte copilul atunci când au loc întâlniri cu familia , reprezentanţii legali sau cu 

asitentul maternal profesionist. 

28. Respectă şi stimulează relaţia copilului cu familia naturală sau cu familia substitutivă , nu 

face comentarii cu privire la situaţia familiei copilului în relaţia directă cu membrii acestuia. 

29. Participă la realizarea permanenţei programului de îngrijire şi supraveghere a copilului. 

30. Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil . 

31. Respectă istoria copilului şi nu face comentarii privind situaţia părinţilor.  

32. Cunoaşte şi respectă drepturile copilului , ale părinţilor cu astfel de copii , precum şi ale 

persoanelor cu handicap. 

33. Răspunde la păstrarea bunurilor care se află în sectorul ce i s-a repartizat. 

34. Respectă prevederile regulamentului intern , ale diferitelor norme de protecţie şi de igienă a 

vieţii în colectivitate pentru a preveni accidentarea şi îmbolnavirea copiilor , producerea 

incendiilor , deteriorarea instalaţiilor şi a aparaturii. 

35. Participă la cursuri de formare /perfecţionare , însuşindu-şi cunoştinţele necesare 

desfăşurării activitaţii sale. 

36. Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra copilului. 
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37. Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil , cunoaşte şi respectă drepturile 

copilului ; sesizează verbal şi în scris , imediat , către conducerea unităţii toate situaţiile de 

violenţă asupra copiilor. 

38. În relaţia cu tinerii asistaţi să aibă un comportament apropiat de cel familial. 

39. Să cunoască şi să respecte normele de SSM  şi PSI. 

40. Îndeplineşte orice altă sarcină dată de conducerea unităţii ,  în limita competenţei şi în 

condiţiile legii. 

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere- reparaţii, deservire 

(1) Personal administrativ - asigură activităţile auxiliare serviciului social : aprovizionare, 

mentenantă, achiziţii etc şi pot fi : 

- Inspector de specialitate-242203 

- Administrator-515104 

- Magaziner-432102 

- Muncitor calificat bucătărie-512001 

- Muncitor necalificat bucătărie-941201 

- Șofer-8322021 

- Muncitor calificat întreţinere-721410 

- Spălătoreasă-912103 

- Muncitor calificat lenjer-753102 

- Muncitor calificat fochist-818207 

(2) Atribuțiile personalului din contabilitate 

a) Inspector de specialitate 

 Se subordonează direct Şefului de centru. 

 Ţine la zi evidenţa sintetica şi analitică a contabilităţii , asigură evidenţa bunurilor aflate în 

gestiunea instituţiei. 

 -Asigură inventarierea periodică , verificarea gestiunilor pentru patrimoniul propriu 

organizează evidenţe şi urmărirea debitelor şi lichidarea creditelor. 

 Verifică propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe prezentate de 

administratorul centrului. 

 Se îngrijeşte de primirea şi păstrarea documentelor privind legislaţia financiar – contabilă ( 

legi , decrete ) 

 Întocmeşte la termenele stabilite toate situaţiile contabile lunare . 

 Întocmeşte lunar balanţe analitice pentru bunurile intrate în unitate . 

 Înaintează şefului de centru corespondenţa primită şi o aduce la cunoştinţa persoanelor 

desemnate prin rezoluţie scrisă de acesta pe document. 

 Ţine evidenţa intrărilor de la furnizori în programul de contabilitate de la Asesoft. 

 Respectă confidenţialitatea informaţiilor de specialitate precum şi a informaţiilor cu privire 

la copii . Cunoaşte şi respectă drepturile copilului . Are obligaţia de a sesiza în scris şefului 

de centru situaţiile observate pe parcursul activităţii , în care s-au adus atingere drepturilor 

copilului. 

 Întocmeşte Procedurile Operaţionale pe partea de Resurse Umane conform legislaţiei în 

vigoare. 

 Respectă regulamentul intern. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copii din Centrul de plasament. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM  şi PSI. 

 După primirea şi înregistrarea facturilor,completează notele contabile şi articolele bugetare 

aferente aşa cum reiese din programul de contabilitate. 
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 Notele contabile vor fi însoţite de explicaţii conform legislaţiei, prin completarea tuturor 

câmpurilor din programul de contabilitate.  

 Întocmeşte declaraţia M 500. 

 Completează notele contabile la facturile de la furnizori în programul de contabilitate.  

 Are atribuţii de arhivare a documentelor unităţii. 

 Participă împreună cu membrii comisiei la inventarierea anuală a patrimoniului unitaţii. 

 Clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli , documentele contabile , fişele , 

balanţele de verificare. 

 Înlocuieşte administratorul si magazinerul  în perioada în care aceştia sunt în concediu de 

odihnă, întocmeşte listele de alimente,bonurile de consum şi eliberează alimentele şi 

materialele din magaziile unităţii. 

 Întocmeşte bonurile de consum ,în baza referatelor de necesitate întocmite de membrii 

personalului şi aprobate de conducerea unităţii. 

 Completează fişa de instruire individuală ; 

 Asigură informarea şi instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ; 

 Însoţeşte organele de control în acţiunile lor pe teritoriul centrului ; 

 Menţine în permenenţă legatura cu Compartimentul de Securitate şi Sănătate în Muncă; 

 Înregistrează orice act/instrucţiune care intră/iese în/din instituţie ,cu menţiunea 

compartimentului căruia i se adresează. 

 Revizuieşte Procedurile Operaţionale ale unitaţii pe parte de contabilitate şi resurse umane 

,la cererea şefului de centru şi   ori de câte ori este nevoie conform legislaţiei. 

 La sfârşitul lunii verifică stocurile din magazii prin sondaj, notând în lista de inventar 

scripticul şi fapticul  şi verifică fişele de magazie ale unităţii.  

 Întocmeşte lunar consumul de motorina  şi verifică stocul rămas în rezervor, întocmeşte 

zilnic foaia de parcurs şi o verifică la sfârşitul programului de lucru. 

 Ţine evidenţa consumurilor ( liste de alimente,bonuri de consum ), operând în programul de 

contabilitate de la Asesoft. 

 Întocmeşte ordinele de deplasare. 

 Operează în condica de prezentă concediile de odihnă şi concediile medicale. 

 Îndeplineşte , în limita competenţei , orice altă sarcină dată de şeful de centru. 

(3) Atribuțiile personalului administrativ 

b) Administrator 

 Se subordonează direct şefului de centru   

 Are în gestiune toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar de uz gospodaresc din 

patrimoniul unităţii. 

 Asigură procurarea alimentelor şi materialelor conform referatelor întocmite anterior şi 

aprobate de conducerea unităţii. 

 Urmăreşte primirea alimentelor în magazie (recepţionarea calitativă şi cantitativă). 

 Urmăreşte păstrarea alimentelor în magazie pâna la introducerea lor în prelucrare, 

asigurându-se ca acestea sunt păstrate în condiţii optime care să nu producă deteriorări 

calitative şi cantitative . 

 Răspunde de întreţinerea în bună stare a încăperilor, utilajelor şi instrumentelor de măsurat . 

 Participă la predarea – primirea alimentelor de la magazia unităţii către bucătarie în baza 

listei zilnice de alimente, în prezenţa asistentului dietetician şi a bucătarului. 

 Răspunde la efectuarea la timp a dezinsecţiei din cadrul unităţii. 

 Se ocupă de procurarea de produse pentru dezinfectat şi realizează periodic dezinfecţia , 

dezinsecţia şi deratizarea . 

 Supravechează modul de întreţinere a igienei blocului alimentar şi a întregii unităţi. 
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 Organizează depozitarea corespunzatoare pentru iarna a alimentelor , fructelor , legumelor şi 

conservelor. 

 Organizează aprovizioanrea pentru iarna. 

 Supraveghează distribuirea hranei pentru copii de la bucătarie . 

 Asigură dotarea corespunzatoare a blocului alimentar cu instalaţii , utilaje şi obiecte de 

inventar gospodăresc . 

 Urmăreşte lucrările de investiţii şi de reparaţii din cadrul unităţii şi confirmă executarea 

acestora. 

 Efectuează ori de câte ori este necesar şi obligatorii la sfârşit de an inventarierea 

patrimoniului . 

 Răspunde de funcţionarea în bune condiţii a spălătoriei , a blocului alimentar şi a tuturor 

instalaţiilor (gaze , electricitate , apa) din unitate . 

 Răspunde de efectuarea şi întreţinerea curăţeniei , controlând respectarea sarcinilor de 

serviciu de către personalul din subordine. 

 Realizează demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor PSI , a autorizaţiei sanitar-

veterinare , a autorizaţiei de funcţionare. Răspunde de vizarea lor periodică . 

 Se ocupă de buna gospodărire şi conservare a bunurilor unităţii. 

 Întocmeşte graficele de lucru şi planificările concediilor de odihnă pentru personalul din 

subordine , precum şi foile de pontaj. 

 Justifică cheltuielile gospodăreşti achitate cu numerar pe bază de referate . 

 Întocmeşte împreună cu magazinerul procesul verbal de prelucrare şi scăzământ a 

alimentelor.  

 Face propuneri în scris cu modalităţi de îmbunătăţire a activităţii către conducerea unităţii . 

 Solicită în mod justificant achiziţionarea de bunuri cu diverse destinaţii pentru a asigura 

desfăşurarea în condiţii corespunzatoare a tuturor activităţilor din unitate . 

 Solicită furnizorilor prin comandă bunurile şi serviciile necesare desfăşurării activităţii , în 

conformitate cu prevederile legale şi în baza unor referate aprobate de conducerea unităţii. 

 Răspunde în mod solidar cu magazinerul de justeţea comenzilor emise de către furnizor.În 

acest scop are în vedere evitarea realizării unor stocuri nejustificate în magazia unităţii. 

 Controlează periodic produsele existente în magazine sub aspectul calităţii şi al termenelor 

de valabilitate, anunţând conducerea unităţii (şeful de centru) despre orice situaţie 

necorespunzătoare privind aspectele menţionate . 

 Întocmeşte bonurile de consum, în baza referatelor de necesitate întocmite de membrii 

personalului şi aprobate de conducerea unităţii ; distribuie bunurile pe baza bonurilor de 

consum celor care le-au solicitat. 

 Întocmeşte lunar consumul de benzina şi motorină şi verifică stocul rămas în rezervor ; 

întocmeşte zilnic foaia de parcurs şi o verifică la sfârşitul programului de lucru. 

 Propune pentru casare mijloacele fixe şi obiectele de inventar de uz gospodăresc aflate în 

gestiunea sa. 

 Are în subordine îngrijitoarele de curăţenie, magazinerul , spălătoresele şi muncitorii(şoferul 

, mecanicul , lenjereasa , bucătarii , muncitorii necalificaţi din bucătarie , fochiştii , etc) 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului ;respectă confidenţialitatea informaţiilor cu privire 

la copii şi sesisează conducerii unităţii orice situaţie de natură, să aduca atingere bunăstării 

fizice şi/sau psihice a acestora. 

 Întocmeşte lista de alimente zilnică precum şi meniul orientativ săptămânal . 

 Coordonează întreaga activitate administrativă a unităţii. 

 Respectă programul de lucru . 

 Ia măsuri de economisire a energiei electrice şi a combustibilului precum şi măsuri pentru 

înlăturarea risipei de orice fel. 
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 Convoacă membrii comisiei de selecţie a ofertelor pentru stabilirea furnizorului care ofera 

produse calitative şi cu preţ minim. 

 Efectuează achiziţionarea bunurilor şi a serviciilor de la societatea câstigătoare selecţiei de 

oferte în 48 de ore. 

 Răspunde la justa planificare, repartizare şi imbunătăţire a materialelor.  

 Administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul 

instituţiei a căror evidenţa o ţine . 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului ; are obligaţia de a raporta verbal şi în scris imediat 

conducerii unităţii eventualele suspiciuni de violenţa asupra copiilor observate pe parcursul 

activităţii. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

c) Magaziner 

 Se subordonează direct şefului de centru 

 Gestionar ,potrivit art.1 din legea nr.22/18.11.1969 actualizată prin legea nr.54/1994 este 

acel angajat al unei instituţii publice care are atribuţii principale de serviciu 

primirea,păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea folosinţa sau deţinerea 

,chiar temporară ,a unei instituţii publice,indiferent de modul de dobândire şi de locul unde 

se afla bunurile. 

 Să cunoască şi să aplice legislaţia în domeniu şi normele Ministerului Sănătăţii cu privire la 

condiţiile de depozitare a produselor alimentare . 

 Confirmă primirea cantitativă şi calitativă, a bunurilor intrate în gestiune , conform facturii , 

întocmind fişa de recepţie în care semnează comisia de recepţie şi după înregistrarea în 

fişele de magazie , se predau zilnic la contabilitate pe baza de caiet şi semnătură de primire . 

 Ţine evidenţa bunurilor aflate în magazie pe fişe de magazie şi efectuează rulajul lunar.  

 Primeşte în magazie bunuri numai însoţite de certificate de calitate, termene de garanţie şi 

aviz sanitaro-veterinar. 

 Nu primeşte în magazie bunuri ce nu corespund celor înscrise în documente, deteriorare sau 

cu termene de valabilitate expirate . 

 Sesizează în timp util conducerea unităţii de stocurile de bunuri care sunt în pericol de 

degradare, depreciere sau de expirare a termenelor de valabilitate . 

 Previne sustragerea de bunuri şi orice formă de risipă, le fereşte de degradare şi le păstrează 

conform prescripţiilor tehnice şi igienico – sanitare . 

 Solicită în scris conducatorului unităţii măsuri de dotare şi pază şi orice alte măsuri necesare 

pentru păstrarea corespunzătoare şi pentru efectuarea în bune condiţii a operaţiilor de 

primire şi eliberare a bunurilor. 

 Se preocupă de păstrarea în bune condiţii a bunurilor primite în gestiune . 

 Verifică cântarul înainte de cântărire . 

 Comunică în scris conducatorului unităţii :  

 Plusurile şi minusurile din gestiune de care are cunoştinţa în termen de 24 ore  

 cazurile în care constată că bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate , distruse , sau 

sustrase ori exista pericol de a ajunge în asemenea situaţii în termen de 24 ore de la 

momentul în care a luat la cunoştinţa de acest fapt ; 

 cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiune au atins limitele cantitative de maxime 

sau minime (vezi cât se poate consuma până la expirarea termenului de valabilitate) ; 

 stocurile de bunuri fără mişcare sau cu mişcare lentă ; 

 Se îngrijeşte ca în magazie să existe bunurile necesare bunei desfăşurări a activităţii conform 

necesarurilor primite de pe sectoare . 
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 Eliberează din magazie bunurile pe bază de bon de consum (lista de alimente) vizat de 

contabilul şi conducătorul unităţii în cantitatea, calitatea şi sortimentele specificate de 

acesta. 

 Calculează valoarea bunurilor eliberate şi întocmeşte centralizatoare pe care le predă la 

sfârşitul lunii contabilităţii . 

 Respectă şi aplică măsurile igienico – sanitare. 

 Respectă regulamentul de ordine interioară . 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil, cunoaşte şi respectă drepturile 

copilului ; sesizează verbal şi în scris, imediat , către conducerea unităţii toate situaţiile de 

violenţă asupra copiilor. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

(4) Atribuțiile personalului de preparare și servire masă  

d) Muncitor calificat bucătărie 

 Se subordonează direct şefului de centru. 

 Primeşte de la magazia unităţii, conform listei zilnice, alimentele necesare pentru prepararea 

hranei copiilor . 

 Foloseşte pentru prepararea meniului întreaga cantitate de alimente scoase din magazine 

.Orice depozitare a alimentelor în afara spaţiilor existente cu această destinaţie constituie o 

încălcare a normelor în vigoare şi se sancţionează conform legii . 

 În cazul neconsumării unor alimente din motive bine justificate , bucătarul este obligat să le 

returneze. 

 Respectă reţetarul, meniul, gramajele şi componenţa mâncării precum şi pregătirea la timp a 

acestora . 

 Răspunde la primirea corectă a produselor alimentare de la magazia de alimente din punct 

de vedere calitativ şi cantitativ . 

 Răspunde de starea de curăţenie în blocul alimentar 

 Are în grijă inventarul bucătăriei şi dependinţelor acesteia, îngrijindu-se de corecta folosire 

şi întreţinere a acestuia. 

 Efectuează porţionarea alimentelor păstrând proba martor din fiecare fel de mânacare 

servită ; respectă indicaţiile privitoare la eventualele regimuri alimentare prescrise copiilor 

care au nevoie de acestea.  

 Asigură respectarea cerinţelor igienico-sanitare în întreg blocul alimentar, are obligaţia de a 

verifica din punct de vedere organoleptic în măsura posibilului starea tuturor alimentelor 

primite pentru  prepararea hranei-aspectul general, mirosul şi culoarea alimentelor trebuie să 

fie corespunzatoare ; nu se vor folosi în prepararea hranei alimente cu termen de valabilitate 

expirat . 

 Urmăreşte în ce măsură preparatele din meniul zilnic sunt consumate de copii şi în cazul în 

care unele mâncăruri nu se consumă, va stabilii cauzele reale şi va lua măsuri de remediere . 

 Distribuie mâncarea şi stabileşte porţii echitabile conform baremurilor stabile de lege pentru 

fiecare copil. 

 Interzice accesul în bucătărie a personalului muncitor şi a copiilor.Persoanele care intră în 

bucătărie vor purta halate albe . 

 Asigură curăţenia şi dezinfectarea veselei în care se prepară şi se serveşte mânacarea şi în 

interiorul bucătăriei . 

 Asigură pregatirea corespunzătoare a rezervelor de iarnă. 

 Păstrează copii după listele de alimente pe care le predă la sfârşitul lunii spre arhivare . 

 Urmăreşte modul în care muncitorii necalificaţi de la bucătărie îşi îndeplinesc sarcinile de 

serviciu. 

 Cunoaşte şi aplică normele M.S . 
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 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului ; are obligaţia semnalării imediate verbal şi în scris 

către conducera unităţii a tuturor situaţiilor de violenţă asupra copiilor observate pe 

parcursul activităţii. 

 Respectă instructajele de protecţie a muncii în desfăsurarea activităţii . 

 Are obligaţia să se îngrijească de bunurile aflate în dotatrea instituţiei noastre şi să respecte 

normele de protecţie a muncii la aparatele electrice. 

 Respectă regulamentul de ordine interioare şi prevederile normelor interne . 

 Respectă programul de lucru. 

 Ia cunoştinţă zilnic despre sarcinile trasate de conducere referitoare la ziua în curs şi la ziua 

urmatoare . 

 Colaborează zilnic cu celelalte sectoare de activitate şi cu conducerea. 

 În relaţia cu tinerii asistaţi să aibă un comportament apropiat de cel familial. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI 

e) Muncitor necalificat bucătărie 

 Se subordonează direct şefului de centru. 

 Are în grijă inventarul bucătăriei şi dependinţelor acesteia, îngrijindu-se de corecta folosire 

şi întreţinere a acestuia. 

 Asigură respectarea cerinţelor igienico-sanitare în întreg blocul alimentar. 

 Cunoaşte şi aplică normele M.S ; 

 Asigură curăţenia şi dezinfectarea veselei în care se prepară şi se serveşte mâncarea şi în 

interiorul bucătăriei . 

 Răspunde de starea de curăţenie în blocul alimentar . 

 Pregăteşte zarzavatul pentru a putea fi folosit de bucătari în procesul de pregătire a hranei . 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului ; are obligaţia semnalării imediate verbal şi în scris 

către conducerea unităţii a tuturor situaţiilor de violenţă asupra copiilor observate pe 

parcursul activităţii. 

 Respecta instructajele de protecţie a muncii în desfăşurarea activităţii . 

 Are obligaţia să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituţiei noastre şi sa respecte 

normele de protecţie a muncii la aparatele electrice. 

 Respectă regulamentul de ordine interioară şi prevederile normelor interne.  

 Respectă programul de lucru. 

 Ia cunoştinţă zilnic despre sarcinile trasate de conducere referitoare la ziua în curs şi la ziua 

urmatoare  

 Colaborează zilnic cu celelalte sectoare de activitate şi cu conducerea. 

 În relaţia cu tinerii asistaţi să aibă un comportament apropiat de cel familial. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

(5) Atribuțiile personalului de întreținere 

f) Șofer 

 Se subordonează direct şefului de centru. 

 Răspunde de buna funcţionare a maşinii ; în caz de defecţiuni care afectează siguranţa 

deplasărilor, nu va efectua curse cu autovehicolul până la remedierea acestora. 

 Remediază defecţiunile curente apărute în timpul deplasărilor ; consemnează în foaia de 

parcurs deplasările efectuate ; solicită conducerii unităţii piese de schimb şi/sau reparaţii 

atunci când este necesar . 

 Transportă copiii la unităţile sanitare desemnate de medic ; răspunde de siguranţa 

transportului persoanelor cu autovehiculul din dotarea unităţii, având obligaţia de a semnala 

conducerii orice situaţie care ar periclita securitatea deplasărilor cu autovehicolul . 
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 Asigură transportul alimentelor, medicamentelor  materialelor de întreţinere , asigură 

curăţenia şi igiena interiorului maşinii ; cunoaşte şi respectă regulile de igienă şi siguranţa 

privind transportul şi manipularea alimentelor şi materialelor transportate . 

 Efectuează transportul analizelor medicale, transportul actelor de la bancă şi a altor acte 

necesare pentru buna funcţionare a unităţii . 

 Deserveşte întregul centru urmând indicaţiile conducerii (şef centru, coordonator de 

specialitate) 

 Respectă instructajele de protecţie a muncii în desfăşurarea activităţii ; cunoaşte şi aplică 

normele de tehnică a securităţii muncii corespunzătoare postului. 

 Are obligaţia echipării corespunzătoare a autovehicului cu toate dotările prevăzute de lege ( 

trusa medicală , stingator de incendii, etc.) 

 Cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioară.  

 Respectă programul de lucru . 

 Ia la cunoştinţa zilnic despre sarcinile trasate de conducere referitoare la ziua în curs şi la 

ziua urmatoare . 

 Colaborează zilnic cu celelalte sectoare de activitate şi cu conducerea . 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului ; respectă confidenţialitatea informaţiilor cu privire 

la copii ; semnalează imediat verbal şi în scris toate situaţiile de violenţă asupra copiilor 

către conducerea unităţii. 

g) Muncitor calificat intreţinere 

 Se subordonează direct şefului de centru. 

 Respectă instructajele de protecţia muncii în desfăşurarea activităţii şi aplică normele de 

tehnica securităţii muncii . 

 Îngrijeşte şi întreţine în permanenţă baza materială a unităţii astfel încât în orice moment 

aceasta să fie funcţională . 

 Execută lucrări de reparaţii şi întreţinere. 

 Remediază toate defecţiunile ce apar la instalaţiile sanitare . 

 Îngrijeşte, foloseşte şi economiseşte materialele pe care le primeşte pentru executarea 

lucrărilor . 

 Zugrăveşte, vopseşte şi ajută la descărcatul materialelor, alimentelor, echipamentului. 

 Previne deteriorarea bazei materiale a centrului de plasament. 

 Sesizează conducerea unităţii cu privire la problemele ce apar şi care nu pot fi rezolvate la 

nivel local. 

 Sesizează Poliţia, Pompierii, Salvarea etc., în momentul în care apar situaţii ce ar necesita 

sprijinul acestora . 

 Sesizează imediat în scris conducerea unităţii dacă integritatea fizică şi morală a vreunui 

copil este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârşit asupra vreunui copil. 

 Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial. 

 În afara sarcinilor specifice postului , angajatul duce la îndeplinire şi alte sarcini de serviciu : 

efectuează lucrări de tâmplărie ( repară scaune , uşi , mese , etc ) , întreţine curăţenia în curte 

( repară gardul , tunde iarba , sapă , greblează ) , efectuează lucrări de vopsitorie . 

 Are în inventar toate sculele şi aparatura necesară efectuării reparaţiilor. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copii din instituţie . 

 Respectă programul de lucru. 

 Ia cunoştinţa zilnic despre sarcinile trasate de conducere referitoare la ziua în curs sau cea 

următoare. 

 Colaborează zilnic cu celelalte sectoare de activitate şi cu conducerea. 
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 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

h) Muncitor calificat fochist 

 Se subordoneaza direct şefului de centru. 

 Respectă legislaţia în vigoare privind funcţionarea centralelor termice . 

 Asigură funcţionarea instalaţiilor de încălzire pe perioada rece. 

 Asigură funcţionarea în bune condiţii a instalaţiilor sanitare. 

 Supraveghează cazanele pentru a asigura buna funcţionare şi randamentul necesar la 

instalaţiile de încălzire. 

 Execută reparaţii la chiuvete, WC-uri, instalaţii de încălzire şi la maşinile de la spălătorie. 

 Se îngrijeşte de curăţenia în jurul punctului termic . 

 Participă la desfundarea canalizării când este cazul . 

 Îndeplineşte toate sarcinile trasate de conducerea unităţii . 

 Respectă legislaţia aferentă funcţiei şi atribuţiile stabilite de şeful de centru. 

 Respectă programul de lucru şi foloseşte integral timpul de lucru pentru îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu. 

 Respectă cu stricteţe normele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor . 

 Contribuie la organizarea şi gospodărirea chibzuită a bunurilor proprietatea unităţii şi se 

încadrează în efortul colectiv al tuturor salariaţilor, atunci când este necesar să se rezolve 

unele probleme ce nu suferă amânare. 

 Este dator să adopte o atitudine părintească faţă de copii din unitate, cu care este în contact. 

 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copii . 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

 Participă la acţiunile de curăţenie, zugrăvit şi repararea  obiectelor de inventar din cadrul 

unităţii. 

(6) Atribuțiile personalului de curățenie 

i) Spălătoreasă 

 Se subordonează direct şefului de centru. 

 Cunoaşte şi aplică normele prevăzute de Ministerul Sănătăţii privind circuitul rufelor , 

spălarea şi dezinfectarea acestora. 

 Dezinfectează, spală şi calcă lenjeria şi îmbrăcămintea copiilor . 

 Dezinfectează, spală şi calcă lenjeria de pat , feţele de masă , prosoapele , draperiile etc. din 

dotarea Centrului de Plasament. 

 Foloseşte cu grijă aparatura cu care este dotată spălătoria, respectând normele de protecţia 

muncii şi de pază contra incendiilor . 

 Asigură consumarea raţională, economicoasă a detergenţilor, săpunului şi a altor materiale 

folosite în spălătorie. 

 Sesizează în scris imediat conducerea instituţiei dacă integritatea fizică şi morală a vreunui 

copil este în pericol sau daca a fost martor la vreun abuz săvârşit asupra vreunui copil. 

 Asigură şi întreţine curăţenia la locul de muncă şi în dependinţe, hol, grup sanitar, 

(dezinfectează, şterge geamurile, şterge faianţa etc) 

 Ia în primire rufele murdare de la personalul din grupele de copii (supraveghetori de noapte , 

instructori de educaţie , lenjereasă) şi predă rufele curate consemnând în registrul special , 

sub semnătura, numărul rufelor primite şi predate . 

 Respectă destinaţia maşinilor de spălat rufe ( rufe colorate , rufe albe ). 

 Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial . 

 Respectă regulamentul intern şi normele de protecţia muncii. 
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 Respectă confidenţialitatea datelor cu privire la copil ; cunoaşte şi respectă drepturile 

copilului. 

 Respectă programul de lucru . 

 Ia cunoştinţa zilnic despre sarcinile trasate de conducere referitoare la ziua în curs sau cea 

următoare . 

 Colaborează zilnic cu celelalte sectoare de activitate şi cu conducerea. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

j) Muncitor calificat lenjer  

 Se subordonează direct şefului de centru  .      

 Respectă regulile de igienă sanitară.  

 Răspunde de inventarul din dotarea atelierului de lenjerie (maşini de cusut, fier de călcat, 

materiale date spre transformare, materiale specifice croitoriei, îmbrăcaminte, lenjerie, etc) 

 Foloseşte corect bunurile din dotare respectând normele de exploatare specifice 

 Remediază deteriorarile inventarului moale din unitate (lenjerie, îmbrăcăminte, perdele, 

pături, etc) 

 Confecţionează lenjerie pentru copii şi echipament specfic pentru personal la timp şi în 

condiţii corespunzătoare . 

 Cunoaşte şi respectă regulile de igienă specifice locului de muncă . 

 Calcă rufele şi le depozitează în spaţiile special amenajate . 

 La sfârşitul programului de lucru, verifică scoaterea din funcţiune a tuturor aparatelor 

electrice. 

 Zilnic efectuează şi întreţine curăţenia la locul de muncă 

 Respectă regulamentul de ordine interioară şi normele de disciplină internă  

 Are obligaţia să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea locului de muncă şi să respecte 

normele din fişa de protecţia muncii. 

 Respectă programul de lucru. 

 Ia cunoştintă zilnic despre sarcinile trasate de conducere referitoare la ziua în curs şi la ziua 

urmatoare. 

 Colaborează zilnic cu celelalte sectoare de activitate şi cu conducerea. 

 Cunoaşte şi respectă drepturile copilului ; respectă confidenţialitatea informaţiilor cu privire 

la copil ; sesizează imediat verbal şi în scris , conducerii unităţii orice situaţie de agresiune 

asupra copiilor observate pe parcursul activităţii. 

 În relaţia cu tinerii asistaţi să aibă un comportament apropiat de cel familial. 

 Să cunoască şi să respecte normele de SSM şi PSI. 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile 

(2) Cheltuielile necesare pentru susținerea activităților desfășurate în cadrul Centrului de Plasament 

Plopeni sunt finanțate din următoarele surse: 

a)bugetul județului Prahova; 

b)bugetul de stat; 

c)donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești sau în natură, permise de 

lege; 

d)programe de interes naţional, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta 

destinaţie, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în 

condiţiile legii; 

e)alte surse de finanațare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXE: 

- PO SRC–01 Procedura operaţională privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare  

- PO SRC–02  Procedura operaţională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC–11 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și revizuirile 

ulterioare 

- PO SRC–12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, cu modificările și revizuirile 

ulterioare 

. 
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ADMITEREA COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-01  
 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  
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COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 2 din 27  

CUPRINS 

Pagina de gardă 1 

Cuprins 2 

Scopul procedurii 3 

Domeniul de aplicare 4-5 

Documente de referință 6 

Definiții și abrevieri 7-9 

Descrierea procedurii 10-14 

Responsabilități 15-16 

Formular de evidență a modificărilor 17 

Formular de analiză a procedurii 18 

Lista de difuzare a procedurii 19 

Diagrame de proces 20 

11. Anexe  21-27 

 

  



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 3 din 27  

1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 
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- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 

până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 
-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 

documentele copilului  
 

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 

- face triajul epidemiologic; 
- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor 
medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 

solicitare dispoziție MC; 
- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   

 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 
echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 
- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 
- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  

- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 
- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 

- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 
recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 

- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 

inițială și face evaluarea la primirea în 
centru 

-întocmește programul de acomodare 

- participă la evaluarea copilului în 
cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 

acomodare 
 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește și organizează programul 
de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 

pentru o perioadă de mimin 2 
săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

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

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

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

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

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

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

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

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

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

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

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

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

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 
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Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
- 

 

 

        

        

        

 

  



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 25 din 30  

8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       

 

  



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 26 din 30  

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 
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10.3. 
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Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 
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Manager de caz- face evaluarea copilului 
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10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 30 din 30  

11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

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

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

9 

 

Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 

    

    

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

13 

 

6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

15 

 

 

 

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Prahova 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Ediţia I 

Cod: PO  SRC - 12 

 

Revizia - 0 

Exemplar nr. .... 

 

16 

 

 

 

8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

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

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

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

Consecinte ale comportamentului:  

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

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

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

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

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

 

Măsuri imediate luate: 

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

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

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

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

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

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

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

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

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

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

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

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

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

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

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

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

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

Măsurile restrictive luate: 

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

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

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

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

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

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

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

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

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

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

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

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

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

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

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

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

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

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

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

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

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  
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 CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 

                                                                                                                          Anexa nr.3.21.1 

                                                                                                                          La Hotărârea nr. …….  

                                                                                                         Din …………..                                              

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL  

”CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ” DIN CADRUL  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE CIREȘARII PLOIEȘTI 

 

 

 

ART. 1  

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare 

”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Cireșarii” Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova, în vederea 

asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 

accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2  

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat 

şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului Prahova, 

acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000837, deţine Licenţa de funcţionare nr. 

LF nr. 0000117 și are sediul în municipiului Ploiești, str. Rariștei nr. 62C, județul Prahova. 

 

ART. 3  

Scopul serviciului social 

(1)”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Cireșarii” Ploiești este unitate fără personalitate juridică, și are rolul de a asigura protecție 

copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria 

familia, familia lărgită sau în familia substitutivă, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii 

plasamentului în regim de urgență. 

(2) ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Cireșarii” Ploiești este de a asigura servicii de asistență medicală și îngrijire personală, 

educare, dezvoltare abilități de viață independentă, consiliere psihologică și suport emoțional, 

supraveghere, reintegrare familială și comunitară, socializare și activități culturale, cazare pe perioada 

prevăzută de măsura de protecție, masă, curățenie, pază. 
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ART. 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de: Legea nr. 292/2011 

asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil ”CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești este Ordinul nr. 

25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 

destinate copiilor din sistemul de protecție specială – Anexa nr. 2 Standarde minime de calitate pentru 

serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, 

neglijat sau exploatat.. 

(3) Serviciul social ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 84/23.06.2006 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Prahova, ca unitate fără personalitate juridică. 

 

ART. 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 

specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 

internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este 

parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în ”CENTRUL DE PRIMIRE 

ÎN REGIM DE URGENȚĂ”din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești 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) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
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k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale beneficiarilor şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 

care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ”din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești sunt 

a) copiii cu vârsta cuprinsă între 7 – 18 ani,  

b) copiii aflați în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă, 

c) copiii lipsiți temporar de ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali. 

d) copiii aflați în pericol în urma sesizării de către organele de poliție, jandarmerie, poliție locală.  

(2) Condițiile de acces/admitere în centru 

Admiterea beneficiarilor în centru se face în baza plasamentului în regim de urgență stabilit prin 

decizia directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

în urma evaluării inițiale a cazului, în situația în care există acordul părinților, sau în baza unei 

Ordonanțe Președințiale emise de instanța de judecată în urma solicitării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, atunci când nu există acordul părinților. 

(3) Pentru fiecare copil protejat în centru se întocmeşte dosarul de plasament în regim de urgenţă, care 

conţine documente relevante privind situaţia copilului: 

a) actele (în copie) care certifică identitatea copilului şi a părinţilor acestuia,  

b) decizia directorului DGASPC privind măsura plasamentului în regim de urgenţă sau hotărârea 

instanţei de judecată privind instituirea măsurii de protecţie; 

c) documentele de evaluare iniţială şi cele aferente evaluării comprehensive a situaţiei copilului;  

d) planul de acomodare iniţială a copilului,  

e) planul personalizat de servicii sau planul individualizat de protecţie al copilului;  

f) fişele de monitorizare a situaţiei copilului aflat în centru; 

g) fişele medicale; 

h) orice alte documente referitoare la realizarea măsurilor de intervenţie pe termen scurt. 

(4) Condiții de încetare a serviciilor 

a) în situația în care nu se mai mențin împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de 

plasamentului în regim de urgență, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova poate dispune, în termen de 5 zile de la emiterii 

dispoziției de plasament, revocarea măsurii de plasament în regim de urgență; 

b) instanța judecătoreacă va analiza motivele care au stat la baza măsurii adoptate de către 

Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și va dispune încetarea 

plasamentului în regim de urgență și, după caz, reintegrarea copilului în familia sa, înlocuirea 

plasamentului în regim de urgență cu tutela sau cu măsura plasamentului. 
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(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM 

DE URGENȚĂ”din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești au următoarele 

drepturi: 

a) de a fi informaţi, ei şi părinţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de 

beneficiari ai centrului rezidenţial şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc; 

b) de a-şi desfăşura viaţa într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim; 

c) de a-şi exprima liber opiniile/dorinţele/aspiraţiile privind toate aspectele vieţii şi dezvoltării 

personale; 

d) de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform 

potenţialului şi dorinţelor personale; 

e) de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate; 

f) de a consimţi asupra serviciilor asigurate de centru sau la care li se facilitează accesul; 

g) de a beneficia de serviciile menţionate în ROF a centrului şi misiunea acestuia; 

h) de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 

i) de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

j) de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

k) de a nu fi exploataţi economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor şi bunurilor proprii); 

l) de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic şi alt 

personal calificat, precum şi a celor convenite prin ROF-ul centrului; 

m) de a fi trataţi şi de a avea acces ia servicii, fără discriminare; 

n) de a beneficia de intimitate; 

o) de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, 

conform legii; 

p) de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

q) de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare; 

r) de a practica cultul religios dorit; 

s) de a nu desfăşura activităţi aducătoare de venituri pentru centrul rezidenţial, împotriva voinţei 

lor; 

t) de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

u) de a avea acces la toate informaţiile care îi privesc, deţinute de centrul rezidenţial; 

v) de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre 

procedurile aplicate în centrul rezidenţial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu 

acestea; 

w) de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM 

DE URGENȚĂ”din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești au următoarele 

obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7  

Activităţi şi funcţii 
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Principalele funcţiile ale serviciului social în ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ”din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 

1. reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. preparare hrană și acordare masă; 

3. îngrijire personală asistată; 

4. asistență pentru sănătate; 

5. consiliere psihologică/ terapii de specialitate  

6. educație informală și non formală; 

7. recreere și socializare; 

8. menținere a legăturii cu părinții, cu familia extinsă și cu alte persoane apropiate; 

9. reintegrare familială și comunitară ; 

10. menaj, curățenie, pază și întreținere 

11. primire, înregistrare, soluționare a sesizărilor, reclamațiilor cu privire la serviciile oferite. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale informative despre serviciile oferite și oferirea acestora beneficiarilor, 

reprezentanților legali,  autorităților publice și publicului larg ; 

2. sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele copiilor prin 

intermediul mass-media locale, vizite în școli, spitale, etc.; 

3. realizarea de materiale informative despre serviciile partenere ale centrului existente în 

comunitate; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

5. elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia, a 

reprezentanților legali, a familiilor acestora cu privire la serviciile și facilitățile oferite; 

6. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme de 

organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale 

furnizate; 

7. organizarea de acțiuni în comunitate în vederea relaționării copiilor cu persoane din mediul 

exterior insituției. 

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. Elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor 

înscrise în Cartă; 

3. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor asupra drepturilor înscrise în Cartă; 

4. Elaborarea Codului de Etica; 

5. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, cunoașterii 

și aplicării Codului de etică; 

6. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață 

sănătos precum și asupra drepturilor fundamentale; 

7. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/ reprezentanților legali cu privire la tipurile 

de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de 

tratament degradant; 
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8. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu 

privire la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

9. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, 

comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se 

află; 

10. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile 

primite; 

11. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor 

12. oferirea de servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii să-și dezvolte identitatea personală 

în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau lingvistică ori de 

orientare sexuală; 

13. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului în vederea respectării drepturilor 

beneficiarilor, prevăzute de legislația națională și internațională în domeniul drepturilor  și 

libertăților civile; 

14. Organizarea de cursuri de formare privind problematica protejării copiilor împotriva abuzului, 

neglijării și exploatării, pentru întreg personalul; 

15. Colaborarea cu instituții și organizații publice și private în vederea stimulării participării 

copiilor la viața socială a comunității; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, 

conform legislației în vigoare; 

2. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. Măsurarea gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfasurată în cadrul 

serviciului social; 

4. Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

5. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

6. Formarea profesională continuă a personalului; 

7. Elaborarea anuală Planului de îmbunătățire a mediului ambiant 

8. Elaborarea Proiectului instituțional 

9. Elaborarea anuală a Raportului de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: scurtă 

descriere a activităților, gradul de implementare a standardelor de calitate și problemele 

întâmpinate, proiecte finanțate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacție a 

beneficiarilor/ reprezentanților legali față de calitatea vieții în centru; 

10. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecției Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, precum și 

alte foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. Funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și 

funcționare; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

3. Întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului în vederea asigurării resurselor bănești 

necesare desfășurării activității în condițiile prevăzute de lege; 
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4. Asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, 

dotări, aparatură; 

5. Realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 

desfășurări a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. Identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă 

module de instruire privind: egalitatea de șanse; pevenirea, recunoașterea și raportarea formelor 

de exploatare; violență și abuz; respect pentru diversitate; respect pentru autonomia individuală 

și independența persoanelor cu dizabilități. 

7. Întocmirea referatelor de necesitate, în vederea dobândirii tuturor bunurilor necesare copiilor, 

precum și pentru asigurarea unui mediu corespunzător din toate punctele de vedere; 

8. Stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal în funcție de : capacitatea 

centrului; asigurarea permanenței pe timp de zi și de noapte; raportul optim adulți copii 

recomandat; optimizarea utilizării timpului de lucru de către salariații centrului; programarea 

concediilor de odihnă a salariaților; întocmirea graficelor de lucru și a pontajului lunar și 

verificarea prezenței personalului. 

9. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și donațiile; 

10. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

ART. 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social ”CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ”din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești funcţionează cu un număr de 27 total 

personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/29.10.2019, din care: 

a) personal de conducere:  şef complex, șef serviciu contabilitate-administrativ - 2 posturi;   

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 14 posturi; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire -  11 posturi; 

d) voluntari 

(2) Personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din totalul personalului. 

(3) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul 

de funcţii aprobat. 

(4) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în 

funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.  

 

ART. 9  

Personalul de conducere 

(1) Conducerea complexului este asigurată de: 

 un șef complex                                             111225 

 un șef serviciu contabilitate-administrativ. 111225 

(2) Atribuţiile șefului de complex  sunt: 

1. asigură, în cadrul unitatii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile copilului;  

2.ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

6.răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens; 
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7.organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare si functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează desfășurarea 

activității în cadrul unității ;  

8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea 

și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii organizatorice 

și a numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire și 

perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, 

în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, dupa caz, 

normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătătirea activității de asistenta sociala in 

instititie, 

19. evalueaza anual personalul din subordine si propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respectă 

legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără 

plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat si cuantumul 

primelor, in raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea finaciară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și 

eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de 

conducerea entității publice; 

32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 
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33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 

35.intocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea DGASPC 

Prahova, in limita competentei. 

(3) Atribuțiile șefului serviciu contabilitate-administrativ sunt : 

a. asigură cunoașterea și aplicarea normelor legale din domeniu; 

b. ține la zi evidența sintetică și analitică a contabilității centrului; 

c. preia notele de recepție însoțite de facturi și comenzi și le înregistrează în contabilitate; 

d. întocmește ordine de plată pentru furnizorii de bunuri materiale, utilități, prestări servicii în  

vederea efectuării plaților de către D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

e. întocmește documentația în vederea deschiderii de credite; 

f. la inceputul fiecarei luni redactează balanțele privind gestiunile din magazie și de pe teren; 

g. întocmește notele contabile; 

h. întocmește balanța de verificare lunară, în baza situațiilor anexe; 

i. completează lunar Registrul Jurnal și anual Registrul Inventar conform normelor în vigoare; 

j. verifică statele de plată, stabilește contribuțiile către bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale; 

k. întocmește lunar documentația privind garanțiile materiale ale gestionarilor de bunuri din 

centru; 

l. îndeplinește și alte atribuții sau sarcini stabilite de lege ori de organismele abilitate;  

m. respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 

n. se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

o. participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ;  

p. aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

q. semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

r. identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

s. sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

t. împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial ; 

u. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
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v. colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor,identificării de resurse; 

w. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

x. sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

y. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

z. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

aa. are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

bb. cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

cc. îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

(4) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(5) 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. 

(6) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de  șef serviciu contabilitate-administrativ trebuie să fie 

absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul economic, cu vechime de minimum 4 ani în 

domeniul financiar-contabil. 

(7) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 

legii. 

 

ART. 10  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1)Personalul de specialitate este format din: 

a) inspector de specialitate (263507) 

b) psiholog (263401) 

c) instructor de educație (235204) 

d) asistent medical (325901) 

e) îngrijitor (5153001) 

 (2) Atribuții specifice pentru fiecare post, ale personalului de specialitate : 

a) Inspector de specialitate 

 Înscrie în registrul unic intrarea/ieșirea copiilor în centru conform actelor justificative; 

 Întocmește referatul cu propunere de internare; 

 Întocmește dispoziția de plasament în regim de urgență, care va fi semnată de directorul executiv 

al DGASPC Prahova; 

 Investighează situația copilului admis în C.P.R.U. „Cireșarii” Ploiești ca urmare a instituirii 

măsurii de protecție speciale (întocmește raportul de anchetă socială pentru copiii admiși); 

 Întocmește rapoarte cu propuneri privind menținerea măsurii de plasament în regim de urgență la 

C.P.R.U. „Cireșarii” Ploiești, înlocuirea PRU cu altă formă de plasament, reintegrarea copilului în 

familie, decăderea totală sau parțială a unuia sau ambilor părinți din drepturile părintești, în 

vederea sesizării instanței judecătorești de către DGASPC Prahova; 

 Împreună cu echipa pluridisciplinară participă la evaluarea din punct de vedere social a copilului 

internat și la stabilirea planului individual de protecție, precum și a programelor de intervenție 

specializată în vederea recuperării sale, reactualizându-le periodic;  

 Împreună cu psihologul și asistentul medical oferă sprijin copilului pentru rezolvarea problemelor 

sale și pentru a-i asigura acestuia asistența necesară în vederea accesului la toate tipurile de 

servicii (sociale, medicale, educaționale etc.); 
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 Acordă asistență și sprijin părinților copilului aflat în dificultate pentru menținerea sau revenirea 

acestuia în familia naturală sau extinsă; 

 În situația reintegrării copilului în familie, va furniza toate informațiile solicitate în vederea 

întocmirii planului de servicii, în colaborare cu specialiștii din cadrul DGASPC și serviciul de 

asistență socială al autorității locale din comunitatea în care va fi reintegrat copilul; 

 Ia declarații scrise copilului și familiei referitoare la relațiile intrafamiliale și condițiile care au dus 

la instituționalizarea copilului, în vederea identificării soluției de protecție; 

 Colaborează cu organele de poliție în scopul identificării unor copii și a rezolvării cazurilor 

copiilor aflați în pericol; 

 Colaborează cu serviciile din cadrul DGASPC Prahova pentru soluționarea tuturor nevoilor 

copilului pe durata măsurii de protecție specială; 

 Întocmește situațiile curente de evidență și miscare a copiilor din centru, urmărind respectarea 

legalității și a prevederilor specifice din M.O.F.; 

 Întocmește situații statistice referitoare la copii solicitate de Direcție, regulat sau ocazional. 

 Însoțeste copiii la tribunal la termenele stabilite; 

 Întocmește procedurile de lucru la nivel de  asistență socială;  

 După încetarea măsurii de protecție specială pentru copil, se asigură ca monitorizarea situației 

acestuia, să se realizeze pe o perioadă de minim 3 luni; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență ; 

b) Psiholog 

 Efectuează evaluarea psihologică inițială, stabilind nivelul general de dezvoltare și identifică ariile 

de dezvoltare deficitare în vederea adaptării activităților instructiv-educative desfășurate în centru; 

 Stabilește programe educaționale pentru copii și colaborează cu instructorii de educație la 

aplicarea acestora, conform PIS; 

 Întocmește PIS-Recuperare  parte componentă din PIP; 

 Întocmește evaluarea și reevaluarea psihologică a beneficiarilor în vederea școlarizării sau 

reorientării școlare a acestora; 

 Realizează  evaluarea psihologică şi dacă este necesar  se întocmeşte dosarul pentru evaluarea 

copilului de către Centrul Județean de Resurse  și Asistență Educațională în vederea obținerii 

Certificatului de orientare  școlară/profesională;  

 Întocmește trimestrial fişa de monitorizare a copilului;  

 Folosește metode și instrumente specifice respectând codul deontologic; 

 Oferă servicii de consiliere psihologica a familiei/familiei extinse în cel mai scurt timp de la 

preluarea cazului, întocmește fișe de consiliere și elaborează PPC (plan personalizat de consiliere) 

pentru aceștia; 

 Oferă servicii de consiliere psihologică abuzatorului; 

 Întocmește lunar rapoarte de monitorizare referitoare la atingerea obiectivelor cuprinse în PPC pe 

care le trimite managerului de caz din cadrul D.G.A.S.P.C Prhaova; 

 Se comportă decent în relația cu copiii, familiile acestora,  colectivul de lucru și cu oricare altă 

persoană cu care colaborează; 

 Sesizează imediat conducere instituției dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra copiilor 

din centru; 

 Are obligația semnalării situațiilor de violență asupra copiilor; 
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 Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al C.P.R.U “CIREȘARII” Ploiești;  

 Respectă declaraţia de confidenţialitate, privitoare la datele despre copii şi activităţile din centru; 

 Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

 Respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul de activitate și acționează în conformitate;  

 Respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice; 

 Respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;  

 Colaborează şi comunică cu toate serviciile din D.G.A.S.P.C Prahova în funcție de situație; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern managerial; 

 Aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial; 

 Identifică riscurile aferente activităților stabilite prin fișele de post;   

 Raspunde de calitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le întocmește;  

 Întocmește și prezintă rapoarte de activitate, la cererea șefilor ierarhici;  

 Alte atribuții stabilite de șefii ierarhici superiori, în conformitate cu cerințele postului. 

 Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

c) Instructor de educație  

 Asigură copiilor rezidenți în centru suportul afectiv și educativ constând în acțiuni destinate 

dezvoltării autonomiei în viața cotidiană, a capacităților de comunicare și integrare socială prin 

următoarele activități : 

 Preia de la îngrijitorul de copii  (tura de noapte)- dimineața și predă acestuia (seara) grupa de 

copii existentă în Centru ; 

 Întocmește procesul-verbal de predare a schimbului conținând toate informațiile relevante despre 

copii (sănătate, comportament, recomandări de urmărit), cât și starea inventarului ; 

 Înscrie copilul plasat in regim de urgenta în registrul unic de evidență, în conformitate cu 

documentele justificative (procese-verbale, adrese etc); 

 Întocmește fișa de identificare a copilului, în colaborare cu asistentul medical; 

 Întocmește fişa de evaluare iniţială a copilului, după o perioadă de acomodare a acestuia în 

centru; 

 Întocmește trimestrial fişa de monitorizare a copilului;  

 Întocmește caracterizarea comportamentală a copiilor; 

 Face mențiunile necesare în registrul de vizite și întocmește fișa de vizită a fiecărui copil; 

 Consemnează zilnic fluctuația numărului de copii; 

 Întocmește referat de necesitate pentru materiale necesare copiilor : didactice, echipament, 

obiecte de inventar etc;  

 Urmărește asigurarea de către îngrijitor a igienei spațiului și a igienei corporale a copiilor; învață 

copiii, conform vârstei și stadiului lor de dezvoltare, comportamente autonome în acest sens ; 

 Însoțește copiii permanent, la orice activitate desfășurată în centru pe parcursul zilei sau în cazul 

vizitelor primite de aceștia din partea familiei sau a altor persoane autorizate; însoțește copilul la 

activități în afara centrului ; 

 Asigură respectarea programului zilnic al copiilor conform regulamentului (igienă, masă, 

odihnă, activități educaționale, ocupaționale, recreative etc.); 

 Realizează cu copiii activitățile educaționale, ocupaționale, individuale și de grup, conform 

obiectivelor stabilite în P.I.S., în colaborare cu psihologul; 

 Stabilește grupul de copii și persoana responsabilă în vederea efectuării terapiilor ocupaționale, 

în colaborare cu psihologul ; 
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 Semnalează problemele de sănătate ale copiilor și le administrează tratamentul medical 

ambulator prescris de medic, în lipsa asistentului medical; în cazurile de urgență medicală 

apelează la serviciile de specialitate şi însoţeşte copilul la spital ; 

 Colaborează cu psihologul la întocmirea fișelor de evaluare ale copiilor ;  

 Consemnează în scris, starea copiilor în momentul predării schimbului în  Registrul de procese 

verbale  predare-primire; 
 Contribuie cu informații despre copii, completând o fişă de observaţie  

 Sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

 Colaborează cu asistenții sociali din Direcție și cu personalul angajat din centru, conform 

atribuțiilor fiecăruia, în scopul asigurării coerenței și calității în activitatea de îngrijire complexă 

a copiilor ; 

 Face propuneri de îmbunătățire a activității și se informează permanent asupra politicii instituției 

în cadrul strategiei de protecție a copilului ; 

 Raspunde de starea și buna funcționare a obiectelor de inventar de pe teren în timpul executării 

serviciului ; 

 Respectă normele de prevenire și stingere a incendiilor ; 

 Sesizează Poliția, Pompierii, Salvarea etc. în situația în care se produc evenimente ce necesită 

asistența acestora; 

 Sesizează conducerea unității în cazul producerii unor evenimente deosebite; 

 Respectă regulile de intimitate și confidențialitate prevazute de M.O.F. referitoare la : 

 accesul persoanelor din afara centrului, utilizarea informațiilor despre copii, asigurarea îngrijirii 

și igienei personale a copiilor, aspecte și probleme de ordin personal, modul de adresabilitate ; 

 Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 

 Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunostința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra copiilor ; 

   Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial ;  

  Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

d) Asistent medical  

 Asigură îngrijirea copiilor din centru în sensul urmăririi, menținerii și ameliorării stării lor de 

sănătate ; 

 În colaborare cu medicul și echipa stabilește și urmărește obiectivele vizând starea de sănătate a 

copiilor prevăzute în P.I.S. ; 

 Efectuează triajul zilnic al copiilor; 

 Urmărește starea de sănătate a copiilor din centru și prezintă medicului situația fiecărui copil, în 

zilele când acesta are program dirijat în centru; 
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 Solicită prezența medicului în centru ori de câte ori constată îmbolnăvirea unui copil, în 

vederea diagnosticării și stabilirii tratamentului sau a procedurilor care se impun ; 

 Efectuează tratamentele prescrise de medic și cele de prim ajutor ; 

 Contribuie la întocmirea fișei de identificare a fiecărui copil; 

 Efectuează examenul somatometric al copiilor și îl consemnează în dosarele lor medicale; 

 Însoțește copiii la tratamente și alte investigații în afara centrului ; 

 Ține legătura cu spitalele unde sunt internați copiii și îi urmărește până la completa recuperare ; 

 Controlează starea de igienă personală a copiilor și împreună cu instructorii de educație și 

psihologul participă la programul individual și colectiv de formare a deprinderilor igienico-

sanitare ; 

 Participă la întocmirea meniurilor și urmărește ca acestea să conțină toate principiile alimentare 

necesare copiilor ; 

 Afișează zilnic meniul în sala de mese ; 

 Calculează rația calorică a meniurilor; 

 Urmărește zilnic calitatea alimentelor eliberate din magazie, din punct de vedere organoleptic și 

al termenelor de valabilitate; 

 Organizează și monitorizează în colaborare cu medicul de medicina muncii efectuarea la 

termen a analizelor medicale obligatorii ale personalului; 

 Urmarește respectarea normelor de protecție și de igienă a vieții în colectivitate pentru a 

preveni accidentarea și îmbolnăvirea copiilor ; 

 Întocmește referate de necesitate pentru medicamente și materiale parafarmaceutice necesare 

copiilor (conducere - aprobare, administrator - bon consum sau bon transfer, magaziner - 

eliberare); 

 Face propuneri privind necesarul de medicamente și produse parafarmaceutice (serviciul de 

achiziții în vederea încheierii contractelor de furnizare); 

 Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

 Sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunostința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial ; 

 Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

e) Îngrijitor  

 Asigură copiilor rezidenți în centru suportul afectiv și educativ constând în acțiuni destinate 

dezvoltării autonomiei în viața cotidiană, a capacităților de comunicare și integrare socială ; 

 Îndrumă, supraveghează și răspunde de integritatea fizică a copiilor rezidenți în centru în 

perioada desfășurării activității, conform graficului zilnic, desfășurând cu aceștia activități 

specifice intervalului orar (recreative, de igienă corporală, etc.); 

 Completează Registrul de procese verbale  predare-primire al schimbului, cuprinzând toate 

informațiile referitoare la copii (stare de sănătate, comportament, vizite etc.) și orice alt 



 15 

eveniment petrecut în timpul serviciului, în vederea informării asistentului social și conducerii 

centrului; 

 Consemnează în procesul-verbal tulburările comportamentale ale copiilor din timpul nopții - de 

somn, enurezis etc. în vederea informării personalului din schimbul de zi; 

 Înscrie copilul nou internat în registrul unic de evidență, în conformitate cu documentele 

 justificative (procese-verbale, adrese etc); 

 Supraveghează și îndrumă copiii în efectuarea toaletei de seară, urmărind formarea și 

consolidarea deprinderilor igienico-sanitare; 

 Supraveghează programul de somn al copiilor; 

 Se îngrijește de aerisirea dormitoarelor și de crearea unui mediu cât mai propice odihnei ; 

 Contribuie cu informații despre copii, completând o fişă de observaţie ; 

 Semnalează problemele de sănătate ale copiilor și le administrează tratamentul medical 

ambulator prescris de medic, în lipsa asistentului medical; în cazurile de urgență medicală 

apelează la serviciile de specialitate şi însoţeşte copilul la spital ; 

 Răspunde de starea și buna funcționare a obiectelor de inventar de pe teren, în perioada executării 

serviciului; 

 Supraveghează masa de seară a copiilor între orele 19 – 20; 

 Întreține curățenia spațiului în timpul serviciului; 

 Cunoaște și respectă procedurile de intrare și ieșire a copiilor din Centru, conform M.O.F. ; 

 Respectă normele de prevenire și stingere a incendiilor ; 

 Sesizează Poliția, Pompierii, Salvarea etc. în situația în care se produc evenimente ce necesită 

asistența acestora; 

 Sesizează conducerea unității în cazul producerii unor evenimente deosebite; 

 Respectă regulile de intimitate și confidențialitate prevazute de M.O.F. referitorare la: accesul 

persoanelor din afara centrului, utilizarea informațiilor despre copii, asigurarea îngrijirii și 

igienei personale a copiilor, aspecte și probleme de ordin personal, modul de adresabilitate; 

 Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează; 

 Sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz savarșit asupra vreunui copil; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunostința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

ART. 11  

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

(1) Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a)   inspector de specialitate (263101) 

b) administrator (4515104) 

c)   magaziner (432102) 
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d)  îngrijitor (515301) 

e) muncitor calificat bucătărie (512001) 

f) muncitor necalificat bucătărie  (941201) 

(2) Atribuții ale personalului administrativ: 

a. Inspector de specialitate 

 Asigură cunoașterea și aplicarea normelor legale din domeniu; 

 Asigură inventarierea periodică și verificarea gestiunilor pentru patrimoniul propriu; 

 Verifică trimestrial concordanța obiectelor de inventar de pe teren cu fișele de evidență ale 

administratorului; 

 Preia zilnic listele de alimente, bonurile de consum și bonurile de transfer de la magaziner,  

operează în baza de date a programului informatic și verifică concordanța lor cu realitatea; 

 Întocmește pontajul pentru salariați lunar ; 

 Operează în baza de date din programul informatic pontajul și reținerile salariaților, întocmește 

statul de plată; 

 Emite adeverințe salariaților pentru întocmirea dosarelor în vederea pensionării; 

 Întocmește adeverințe pentru salariații C.P.R.U. Cireșarii Ploiești; 

 Gestionează dosarele profesionale; 

 Îndeplinește și alte atribuții sau sarcini stabilite de lege ori de organismele abilitate ; 

 Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 

 Verifică modul de completare a documentației de inventariere ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

  Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

  Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

   Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

b. Administrator  

 Este gestionarul obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe aflate pe teren. Întocmește și 

actualizează permanent fișele de evidență a acestora. Rezolvă în colaborare cu conducerea 

instituției toate problemele de natură administrativ- gospodărească ale centrului; 

 Repartizează sarcinile concrete pentru fiecare angajat din sectorul administrativ și urmărește 

realizarea lor în conformitate cu planul de muncă zilnic; 

 Raspunde de aprovizionarea centrului cu materialele, obiectele și serviciile necesare bunei 

desfășurări a activității. Întocmește Procesul Verbal de prospectare a pieții, în urma ofertelor 

pentru  achiziția directă ; 

 Întocmește - anual și la solicitare - necesarul de  materiale, obiecte de  inventar, lucrări și  

servicii, în colaborare cu magazinerul și aprobat de șeful complexului pe care îl transmite către 

DGASPC Prahova  în vederea încheieri  contractelor de achiziții; 

 Urmărește aprovizionarea ritmică a centrului, lănsând periodic comenzi către furnizorii titulari  

ai contractelor; 

 Urmarește derularea contractelor și întocmește situații analitice pe furnizori, cantități, 

sortimente. 

 Întocmește referatele de necesitate pentru produse, lucrări și servicii care nu se regăsesc  în 

contractele de achiziții; 
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 După aprobarea referatului de către DGASPC Prahova, conform procedurii, face selecția 

ofertelor  de preț și procedează la achiziția directă ; 

 Întocmește bonurile de consum și de transfer conform referatelor aprobate și ține evidența lor. 

 Calculează și întocmește documentele privind consumul de carburant, conform legislației în 

vigoare ;  

 Raspunde de justa planificare, repartizare și întrebuințare a materialelor ; 

 Asigură buna funcționare a tututror utilităților în cadrul centrului; 

 Constată și ia măsurile necesare pentru efectuarea reparațiilor curente; 

 Întocmește și depune cererea și documentația de obținere a autorizației sanitare anuale de 

funcționare a centrului și a altor autorizații necesare ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

   Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

     Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

     Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

c. Magaziner  

 Este gestionarul mărfurilor aflate în magaziile centrului; 

 Primește, recepționează și depozitează marfa achiziționată, în colaborare cu comisia de   

recepție; 

 Asigură condițiile de depozitare a produselor alimentare și nealimentare conform legislației în 

vigoare ; 

 Confirmă primirea cantitativă și calitativă a bunurilor intrate în gestiune, conform facturii ; 

 Întocmește fișa de recepție în care semnează comisia de recepție, face înregistrările în fișele de  

magazie și predă zilnic la contabilitate facturile pe baza de semnătură de primire ; 

 Ține evidența bunurilor aflate în magazie pe fișe de magazie și efectuează rulajul lunar ; 

 Primește în magazie numai bunuri însoțite de certificate de calitate, termene de garanție și aviz 

sanitar-veterinar ; 

 Nu primește în magazie bunuri ce nu corespund celor înscrise în documente, deteriorate sau cu 

termene de valabilitate expirate ; 

 Sesizează în timp util conducerea unității de stocurile de bunuri care sunt în pericol de degradare, 

depreciere sau expirare a termenelor de valabilitate ; 

 Previne sustragerea de bunuri și orice formă de risipă, le ferește de degradare și le păstrează 

conform prescripțiilor tehnice și igienico-sanitare ; 

 Solicită în scris conducătorului unității măsuri de dotare și pază necesare pentru păstrarea 

corespunzătoare și pentru efectuarea în bune condiții a operațiilor de primire și eliberare a 

bunurilor ; 

 Verifică cântarul înainte de cântărire ; 

 Comunică în scris conducătorului instituției :  

- plusurile și minusurile din gestiune de care are cunoștință în termen de 24 ore; 

- cazurile în care constată ca bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau 

sustrase, ori există pericol de a ajunge în asemenea situație în  termen de 24 ore de la 

momentul  în care a luat cunoștință de acest fapt; 
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- cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiune au atins limitele cantitative maxime  

sau minime (vezi : cât se poate consuma până la expirarea  termenului de garanție); 

- stocurile de bunuri fără mișcare sau cu mișcare lentă. 

  Eliberează din magazie bunurile pe bază de bon de consum (liste de alimente) vizat de șef 

serviciu contabilitate-administrativ și conducătorul unității în cantitatea, calitatea și sortimentele 

specificate ; 

 Calculează valoarea bunurilor eliberate și întocmește centralizatoare pe care le predă la sfârșitul 

lunii, la contabilitate ; 

 La începutul și sfârșitul programului are obligația să verifice integritatea și să asigure securitatea 

spațiilor de depozitare ; 

  Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern   

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control  

intern managerial ; 

    Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

    Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 

 Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și MOF. ; 

  Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

d. Îngrijitor  

 Asigură curățenia zilnică și generală a spațiilor interioare aparținând Centrului; 

 Asigură utilizarea economicoasă a materialelor de curățenie repartizate în  acest scop; 

 Ajută la descărcatul alimentelor și materialelor ; 

 Respectă regulile și normele de curățenie și dezinfectare cerute de Ministerul Sănătații ; 

 Răspunde de starea și buna funcționare a obiectelor de inventar aflate pe teren în timpul 

executării serviciului; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern  

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control  

intern managerial ; 

   Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

   Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

  Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F ; 

  Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență 

 

e. Muncitor calificat bucătărie 

 Recepționează alimentele prevăzute în listele zilnice aprobate de conducere, verificând atât  

cantitatea cât și calitatea lor și semnează de primire; 

 Folosește pentru prepararea meniului întreaga cantitate de alimente scoasă din magazie. Orice 

depozitarea a alimentelor în afara spațiilor existente cu această destinație constituie o încălcare a 

normelor în vigoare și se sancționează conform legii ; 

 În cazul neconsumării unor alimente din motive bine justificate, bucătarul este obligat să le  

returneze la magazia unității însoțite de un proces verbal de predare-primire, semnat de bucătar 

la ,,Predător’’ și de magaziner la ,,Primitor’’; 

 Respectă rețetarul; 
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 Raspunde de recoltarea zilnică de probe alimentare și depozitarea lor în frigider ; 

 Prepară și servește copiilor meniul zilnic stabilit prin lista de alimente, asigurând un gust plăcut 

mâncărurilor ; 

 Porționează mâncarea conform gramajelor pe porție/meniu, respectând cantitățile pe limite de 

vârstă ; 

 Gătește meniuri conform recomandărilor medicale pentru copiii care au prescripții medicale în 

acest sens; 

 Interzice accesul în bucătărie persoanelor neautorizate; 

 Asigură curățenia și dezinfectarea veselei în care se prepară mâncarea; 

 Asigură servirea meselor pentru copii, debarasarea, spălarea veselei și dezinfectarea acesteia 

conform normelor în vigoare; 

 Asigură ordinea și curățenia în bucătărie, sala de mese și oficiu ; 

 Asigură utilizarea economicoasă a materialelor de curățenie repartizate în acest scop; 

 Asigură pregătirea corespunzatoare a rezervelor de iarnă; 

 Păstrează copii după listele de alimente pe care le predă la sfârșitul lunii spre arhivare ; 

 Cunoaște și aplică normele prevazute de Ministerul Sănătății ; 

 Răspunde de obiectele de inventar din bucătărie, sala de mese și oficiu ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

f. Muncitor necalificat bucătărie 

 Se subordonează șefului serviciu contabilitate-administrativ; 

 Spală vasele respectând regulile de igienă; 

 Are grijă de bunurile din dotarea blocului alimentar; 

 Face curățenie în bucătărie și dependințele acesteia ( camera de curățat zarzavat, camera pentru 

tranșat carne, camera de alimente).Cunoaște și respectă regulile de igienă specifică activității, 

precum și pe cele cu privire la circuitul de manipulare al alimentelor nepreparate; 

 Cunoaște și respectă traseele stabilite pentru fiecare etapă din traseul alimentar, de la 

introducerea alimentului nepreparat în bucătărie și până la servirea hranei preparate; 

 Respectă indicațiile bucătarului cu privire la respectarea regulilor de igienă la locul de muncă. 

 Curăță zarzavatul și transportă resturile din camera respectivă în condițiile de igienă specifice 

locului de muncă; 

 Are obligația să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituției noastre și la folosirea 

aparatelor electrice, să respecte normele din fișa de protecția muncii; 

 Transportă alimentele din magazia de alimente la bucătărie; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunostința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

  Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 
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  Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

ART. 12  

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

Anexe: 

1. Procedura Oprațională privind Admiterea copilului în cadrul Centrului de primire în regim de 

urgență (COD PO 32 – 01); 

2. Procedura Operațională privind Încetarea serviciilor oferite în cadrul Centrului de primire în regim 

de urgență (COD PO 32 – 02); 

3. Procedura Operațională privind Controlul comportamentului beneficiarilor (COD PO 32 – 20); 

4. Procedura Operațională privind Protecția copilului împotriva abuzului și neglijării (COD PO 32 – 

19). 
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1.  SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE 

 

Procedura operațională are drept scop stabilirea și descrierea detaliată a pașilor ce trebuie 

urmați, a modalităților de lucru stabilite în cadrul centrului și a regulilor de aplicat, precum și a 

responsabilităților ce le revin persoanelor implicate în desfașurarea procesului sau activității ce face 

obiectul procedurii. 

 

1.1 Prezenta procedură operațională are ca scop stabilirea modului în care se realizează admiterea 

copiilor în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii” Ploiești. 

 

1.2 Stabilește responsabilitatea persoanelor care sunt implicate în această activitate. 

 

1.3 Precizează documentele întocmite și utilizate în derularea activității. 

 

1.4 Asigură continuitatea activității, inclusiv în situația unor fluctuații de personal. 

 

1.5 Stabilește persoanele care au obligația să cunoască și să aplice prezenta procedură. 

 

1.6 Asigură o intervenție de specialitate pentru fiecare beneficiar și respectarea Standardelor 

Mimine Obligatorii pentru CPRU. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE 

 

2.1  Prezenta procedură operațională se aplică activitații de admitere a copiilor plasați în regim 

de urgență în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență „Cireșarii„ Ploiești, 

urmărindu-se cunoașterea amănunțită a situației copilului și a familiei acestuia și luarea unei 

hotătâri cu privire la ameliorarea acesteia. 

 

2.2 În cadrul CPRU se asigură protecția copilului aflat în pericol iminent în propria familie și 

familia lărgită sau familia substitutivă. 

 

2.4     Nu poate fi dispus plasamentul in regim de urgență în cadrul C.P.R.U al copilului care nu a 

împlinit vârsta de 7 ani, acesta poate fi instituit numai la familia extinsă, substitutivă sau la 

asistent maternal. 
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3.  DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE  

ACTIVITĂȚII PROCEDURATE 

 

 

3.1   Reglementări internaționale (ce au legatură cu domeniul, România fiind membră UE) : 

 Convenția O.N.U. cu privire la  drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18 / 

27.09.1990, republicată   

 

3.2   Legislație primară (legi si ordonanțe ale Guvernului) : 

 Legea nr. 272/2004 privind  protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare 

 Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenției asupra relațiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003 

 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare 

 

3.3 Legislație secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuții de 

reglementare și care sunt emise în aplicarea legilor și/sau ordonanțelor Guvernului) : 

 Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și 

Adopție nr. 25/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat 

 Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz pentru copii 

 Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea 

planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea Planului 

individualizat de protecție 

 

3.4 Legislație terțiara (alte documente, inclusiv reglementări interne – instrucțiuni, precizări, 

decizii, ordine etc.) : 

 Regulamentul de Ordine Interioara al C.P.R.U. « Cireșarii » Ploiești 

 Metodologia de Organizare si Funcționare a C.P.R.U. « Cireșarii »  Ploiești 

 Fișele de post ale personalului 

 Dispoziții interne 

 Coduri etice și deontologice 

 Coduri de conduită 
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4.  DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA 

OPERAȚIONALĂ 

4.1  Definiții 

 

 Activitate procedurală – proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili 

reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de 

regularitate, economicitate, eficiența și eficacitate a obiectivelor compartimentului și/sau 

entitătii publice; 

 Actualizare procedură – constă fie în revizuirea procedurii sau în elaborarea unei noi ediții 

 Atribuție – un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea unei anumite 

activități sau unei părți a acesteia, care se execută periodic sau continuu și care implică 

cunoștințe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific 

 Copil – orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Ediție procedură – forma inițiala a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale 

documentelor de referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de 

regulă la a 3-a revizie; dacă volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei 

anterioare 

 Fișa postului – document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor 

individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității și care precizează 

sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post. În general, fișa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competențele, 

responsabilitățile, relațiile cu alte posturi, cerințele specifice privind pregătirea, calitățile, 

aptitudinile și deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv 

 Procedură documentată – modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, 

editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de 

sistem și proceduri operaționale 

 Procedură operațională (procedură de lucru) – procedura care descrie un proces sau o 

activitate care se desfasoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entităti publice 

 Proces – un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare 

 Referire – realizarea unui document, înregistrat în evidențele institutiei (SPAS, Poliție, 

Parchet etc.) și transmis la DGASPC – CPRU, atât direct, cât și prin intermediul clientului, iar 

în unele situații și prin contactarea telefonică 

 Responsabilitate – obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică 

 Resurse – totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, 

necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaționale 

 Revizie procedură – acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regula 

sub 50% din conținutul procedurii 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva  
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 Evaluare detaliata – etapă a managementului de caz realizată de echipa multidisciplinară in 

vederea stabilirii intervenției personalizate pentru fiecare caz in parte 

 Manager de caz – profesionistul care, îndeplinind condițiile menționate de standard, asigură 

coordonarea activitaților de asistență socială si protecție specială, desfașurate în interesul 

superior al copilului 

 Plasamentul – măsură de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condițiile legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi sau a 

celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora 

 Plasamentul în regim de urgență – măsură de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a 

celui abandonat in sistemul sanitar 

 Plan de servicii – instrument prin care se realizează planificarea acordarii serviciilor si 

prestațiilor pe baza evaluării psihosociale a copilului și familiei în vederea prevenirii separării 

copilului de familia sa 

 Plan individualizat de protecție – document prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-

un mediu familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este intocmit de managerul 

de caz desemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinții copilului și cu copilul, după 

caz 

 Programe de intervenție specifică – reflectă sucesiunea de activități realizate într-o arie 

particulară de intervenție (social, sănătate, educație, recuperare etc), destinate atingerii 

obiectivelor generale stabilite în PIP 

 Serviciu de tip rezidențial – servicii prin care se asigură protecția, creșterea și îngrijirea 

copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii, în condițiile 

legii, a măsurii plasamentului 
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4.2     Abrevieri ale termenilor 

 

 Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. DGASPC Prahova Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului 

Prahova 

3. ANPDCA Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului si 

Adopție 

4. CRAS Centrul de Resurse si Asistență Socială 

5. SMO Standarde minime obligatorii 

6. PIP Plan individualizat de protecție  

7. PIS Program de intervenție specifică 

8. SMO Standarde Minime Obligatorii privind centrul de primire în 

regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat 

9. SR Serviciu rezidențial 

10. CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență 

11. SEI  Serviciul Evaluare Inițială, Intervenție în Regim de Urgență, 

Abuz  și Violență în Familie 

12. PRU Plasament în regim de urgență 

13. CPC Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Copii 

14. SRU Serviciul Resurse Umane 

15. BJ Biroul Juridic Contencios 

16. CM Comisia de Monitorizare, Coordonare si Indrumare 

Metodologică a Implementării și Dezvoltării Sistemului de 

Control Intern Managerial 

17. CP Centre de plasament 

18. SMC Serviciul Management de Caz pentru Copii 

19. SMCAMP Serviciul Management de Caz pentru Asistenți Maternali 

Profesioniști 
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5.   DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE  

           Generalități 

 Fiecare copil aflat în pericol iminent în propria familie și în familia extinsă sau în familia 

substitutivă, beneficiază de protecție în regim de urgență în cadrul CPRU numai dacă această 

măsură nu se poate lua la un asistent maternal profesionist.  

Centrul de primire în regim de urgență asigură protectia copilului abuzat, neglijat si 

exploatat sau aflat în pericol iminent în propria familie și în familia extinsă sau in familia 

substitutivă, precum si gazduirea si ingrijirea acestuia pe perioadă determinată. 

Plasamentul in regim de urgența al copilului care nu a implinit vârsta de 7 ani poate fi dispus 

numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal. 

Centrul aplică o procedură de admitere  proprie si clară, care este anexă din Regulamentul 

de organizare si funcționare ( ROF). 

Admiterea in centru se referă in primul rând la situațiile în care plasamentul de urgență al 

copilului aflat in risc iminent nu se poate face la asistentul maternal profesionist sau in familia de 

plasament. 

 Evaluarea inițială a copilului se realizează de catre personalul de specialitate din cadrul 

S.E.I. al D.G.A.S.P.C. Prahova, care va propune plasamentul în regim de urgență în  cadrul CPRU. 

 In situația în care, specialistul care a evaluat inițial situația copilului constată existența unei 

urgențe medicale, acesta facilitează accesul copilului la consultații și tratamente medicale de 

specialitate sau, după caz, internarea în spital și anunță directorul D.G.A.S.P.C în vederea 

înregistrării copilului și a luării deciziei plasamentului în regim de urgența. 

 Admiterea copilului în cadrul CPRU “Cireșarii” Ploiești se face în baza deciziei/ dispoziției 

de plasament în regim de urgență emisă de către directorul executiv al DGASPC Prahova sau a 

sențintei civile emise de Tribunalul Prahova. 

 Imediat după înregistrarea cazului la DGASPC, la solicitarea scrisă a personalului de 

specialitate ce a efectuat evaluarea inițiala a copilului, directorul executiv desemnează un manager 

de caz din cadrul DGASPC, cu respectarea SMO pentru managementul de caz din domeniul 

protecției copilului. 

 

           Mod de lucru 

 Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității : 

Centrul de Primire în Regim de Urgență « Cireșarii » Ploiești deține și pune la dispoziția 

copiilor și, după caz, a parinților și a altor persoane apropiate copilului, la sediul propriu, materiale 

informative/pliante cu privire la propria misiune, activitațile desfășurate și serviciile oferite în 

centru, dar și cele existente în comunitate.  

Materialele informative cuprind o descriere a centrului, a serviciilor oferite și a facilitaților 

(găzduire pe perioadă determinată, servicii psiho-sociale, servicii medicale), o prezentare a spațiilor 

de cazare individuale și a spațiilor comune, numărul de locuri din centru, etc. 

La admiterea în centru, copiilor,  parintelui protector și altor persoane apropiate copilului, le 

este prezentată schema cu privire la poziția centrului în sistemul de servicii sociale local, precum și  

serviciile sociale existente în comunitate la care pot avea acces copiii în perioada în care sunt 

gazduiți în centru. 
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Copiii beneficiari în cadrul C.P.R.U « Cireșarii » Ploiești, parintele protector și alte persoane 

importante pentru copil, primesc îndrumări sau explicații în legatură cu serviciile/instituțiile 

partenere ale centrului. 

Tuturor copiilor beneficiari li se aduce la cunostință despre aceste servicii/instituții, într-un 

limbaj adecvat și cu mijloace accesibile acestora, ținand cont de gradul de maturitate al fiecaruia. 

Misiunea C.P.R.U ‘Cireșarii » Ploiești este de a asigura protecția copilului abuzat, neglijat și 

exploatat sau aflat în pericol iminent în propria familie și în familia extinsă sau în familia 

substitutivă, precum si găzduirea și îngrijirea acestuia pe perioadă determinată. 

Misiunea și obiectivele centrului sunt parte integrată din Regulamentul de organizare și 

funcționare al centrului ( ROF). 

ROF este cunoscut de coordonatorul centrului și de personal, fiind disponibil la sediul 

centrului. 

La admitere și ori de cate ori este nevoie, fiecarui copil i se explică clar, în funcție de gradul 

său de maturitate, principalele reguli de organizare și funcționare ale centrului pe care acesta trebuie 

să le respecte. 

Personalul din centru este instruit cu privire la regulamentul de organizare și funcționare. 

Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. 

Personalul este instruit de care asistentul social/persoana desemnată de catre șeful de centru. 

La fiecare instruire se intocmește un proces verbal cu tema care se prezintă, fiecare angajat 

semnând că a luat la cunostința și a fost prezent la instruirea respectivă. Fiecare primește materiale 

în legatură cu tema propusă spre discutie. 

Această instruire a personalului se face trimestrial și de cate ori este necesar. 

Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului se află la sediul centrului. 

Copiii protejați în centru cunosc ROF-ul, sesiunile de instruire fiind consemnate în Registrul 

privind informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor, care se află la sediul centrului. 

Se întocmește astfel un proces verbal cu temele prezentate copilului la admiterea lui în 

centru și de cate ori este necesar. 

Condițiile de admitere sunt explicate copiilor pe intelesul lor, în funcție de gradul lor de 

maturitate. 

Procedura de admitere este cunoscută de conducerea centrului și de personalul de 

specialitate. 

Personalul din cadrul centrului (instructori de educație, asistenți medicali, ingrijitori) este 

instruit de catre asistentul social/persoana desemnată de catre șeful de centru cu privire la procedura 

de admitere a copilului in centru, sesiunile de instruire fiind consemnate in Registrul privind 

instruirea și formarea continuă a personalului. 

La venirea in centru, copilului i se facilitează integrarea în noul mediu de viată, un mediu 

primitor, în care i se respectă identitatea sub toate aspectele ei și intimitatea. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. 

Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respecta identitatea, cu toate aspectele ei și este 

încurajat să își exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până 

la admiterea în centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile 

de anxietate pe care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi 

prezentat celorlalți copii, i se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze 

obiectele personale, fiind îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și 

persoanele din jur și cum să relaționeze cu acestea.  



D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

Centrul de Primire în 

Regim de Urgență 

“CIREȘARII” Ploiești 

Procedură operațională 

ADMITEREA COPILULUI 

 DIN CADRUL CENTRULUI 

DE PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ 

Cod procedură : PO  32-1  

 

Ediția II  

 

Revizia  

 

Exemplarul nr.               

 

Pagina 11 din 26 
 

Personalul centrului este instruit de catre specialistii din centru/persoana desemnata de catre 

seful de centru sa acorde sprijin copiilor care semnaleaza sau solicita ajutor pentru rezolvarea unor 

probleme personale. Sesiunile de instruire sunt consemnate in Registrul privind instruirea si 

formarea continua a personalului. 

Responsabilul de caz ( asistentul social) stabilește un program de acomodare impreună cu 

copilul si echipa pluridișciplinară (șef centru, manager de caz, psiholog, asistent medical, instructor 

de educație ), in funcție de vârsta si de gradul de maturitate ( varstă, status psiho-somatic, 

personalitate si temperament, nivel de educație, etc). 

Responsabilul de caz consemnează sub semnatura in programul de acomodare, informații 

relevante privind : problemele de acomodare întampinate si măsurile de remediere aplicate, gradul 

de integrare in comunitatea reprezentata de centru, relația cu familia, probleme identificate de 

specialiștii care au efectuat evaluarea inițiala a copilului, etc. 

Pentru fiecare copil beneficiar este întocmit programul de acomodare. 

Persoanele de referință au la cunostință și sunt instruite de către asistentul social/persoana 

desemnată de către șeful de centru cu privire la cele consemnate în programul de acomodare. 

Programul de acomodare va fi efectuat semestrial și avizat de către șeful de centru. 

Programul de acomodare al fiecarui copil se atașează la dosarul social. 

Dosarul de plasament în regim de urgență ( dosarul personal al copilului)  este intocmit 

pentru fiecare copil si contine cel putin urmatoarele documente :  

- fișa de semnalare a cazului; 

- fișa de evaluare inițială, documente de stare civilă (original sau copii);  

- declarații, referatul privind propunerea de instituire a masurii de plasament în regim de 

urgență a copilului la CPRU “Cireșarii” Ploiești; 
- dispoziția de instituire a măsurii de protecție specială;  

- dispoziția de desemnare a managerului de caz pentru copil;  

- planul de acomodare initala a copilului;   

- planul individualizat de protecție a copilului;  

- fișele de monorizare a situației copilului aflat în centru,  etc. 

Copilul cu discernamant, în calitate de beneficiar, are acces la dosarul său personal, la 

cerere. 

Dosarele copiilor care au fost reintegrați în familie sunt păstrate în original la sediul 

centrului, iar cele având ca finalitate plasamentul la AMP,  familii lărgite/familii substitutive sau 

alte centre de plasament, in copie xerox. 

Dosarele personale ale copiilor se află la sediul centrului si sunt ținute in condiții 

corespunzatoare pentru asigurarea integritații lor si a păstrarii confidentialitații datelor. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale 

ale beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea acestuia, adresată managerului de caz sau 

șefului de centru,  cu acordul acestora și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar 

solicită în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de 

către o terță persoană. 

Centrul de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii” Ploiesti dispune de o bază de date 

referitoare la copii, pe suport de hartie si electronic. 
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Aceasta bază de date este constituită si actualizată permanent de catre asistentul social din 

cadrul centrului. 

 

A – În cazul în care copilul aflat în situație de pericol este adus la CPRU de către reprezentanții 

DGASPC Prahova : 

Se primește copilul și se înregistează datele acestuia în Registrul de evidență a copiilor din 

CPRU « Ciresarii ». 

Plasamentul în regim de urgență al copilului se poate institui în baza unei ordonanțe 

președințiale emise de instanța sau a dispoziției emise de directorul executiv al DGASPC Prahova. 

Specialiștii din cadrul SEI, SMC, SMCAMP, CRAS care au efectuat evaluarea inițială a 

copilului întocmesc un referat cu propunerea de instituire a măsurii de protecție specială PRU. 

Se întocmește dispoziția de PRU și este înaintată către Biroul Juridic din cadrul DGASPC 

Prahova. BJ avizează dispoziția de PRU. 

Directorul executiv adjunct al DGASPC semnează dispoziția de PRU si apoi se inregistrează 

dispoziția de PRU în cadrul CPC ; 

Se predă dispoziția de PRU către specialistul ce a efectuat evaluarea inițiala si acesta o atașează 

la dosarul copilului. 

Se întocmește un referat privind solicitarea desemnării unui manager de caz pentru copil. 

Serviciul Resurse Umane ( SRU) întocmește dispoziția de desemnare a managerului de caz și o 

înaintează BJ; 

BJ avizează dispoziția de desemnare a managerului de caz. 

Directorul executiv adjunct semnează dispoziția de desemnare a managerului de caz. 

Se inregistrarea dispoziția în cadrul SRU și se preda către CPRU pentru a fi atașată la dosarul 

social al copilului. 

Managerul de caz întocmește planul individualizat de protecție al copilului și îl atașează în 

dosarul copilului. 

Dosarul copilului este predat asistentului social din cadrul CPRU sau, în cazul copiilor care 

provin din sistemul de protecție (plasament familial,  plasament AMP), acesta va fi instrumentat de 

către serviciile care au avut în monitorizare măsura de protecție inițială. 
 

B – În cazul sesizării situației de pericol de către organele de poliție, jandarmerie, poliție locală, care 

aduc copilul la sediul CPRU: 

Se primește copilul în centru și se înregistrează datele acestuia în Registrul de evidență a 

copiilor din CPRU « Cireșarii ». 

Se primesc documentele prin care este sesizată situația de pericol în care se găsește copilul. 

Se intocmește referatul prin care se propune instituirea măsurii de PRU pentru copil și 

înaintarea  către directorul executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Prahova . 

Se întocmește dispoziția de PRU și este înaintată către BJ din cadrul DGASPC Prahova, iar BJ 

avizează dispoziția de PRU. 

Directorul executiv adjunct al DGASPC semnează dispoziția de PRU si este inregistrata 

dispoziția de PRU în cadrul CPC. 

Se preda dispoziția de PRU către asistentul social din cadrul CPRU, care o atașează la dosarul 

copilului. 

Se întocmește un referat privind solicitarea desemnării unui manager de caz pentru copil. 

Serviciul Resurse Umane ( SRU) întocmește dispoziția de desemnare a managerului de caz și o 

înainteaza BJ din cadrul DGASPC Prahova. 
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BJ avizează dispoziția de desemnare a managerului de caz ; 

Directorul executiv adjunct semnează dispoziția de desemnare a managerului de caz. 

Se inregistreaza dispoziția în cadrul SRU și se preda către CPRU pentru a fi atașată la dosarul 

social al copilului ; 

Managerul de caz întocmește planul individualizat de protecție al copilului și îl atașează în 

dosarul copilului. 

 

Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

 

După primirea/admiterea copilului în CPRU au loc urmatoarele acțiuni : 

 

 Se întocmește un proces verbal de admitere în centru de către instructorul de 

educație/ingrijitorul care preia copilul și îi sunt prezentate copilului regulile de organizare și 

funcționare ale centrului pe care trebuie să le respecte, personalul instituției și colectivul de 

copii ; 

 Asigurarea  unui mediu primitor pentru copil; 

 Desemnarea de către șeful centrului a unei persoane de referință pentru copil ; 

 Are loc întâlnirea șefului centrului cu managerul de caz, persoana de referință pentru copil, 

asistentul social, psihologul și asistentul medical pentru prezentarea situației copilului. 

 Asistentul social întocmește procesul-verbal de întâlnire. 

 

 

 

Valorificarea rezultatelor activitatii 

 

 În dosarul fiecărui copil beneficiar de măsură de plasament în regim de urgență la C.P.R.U. 

Cireșarii Ploiești există dispoziția de PRU sau sentința civilă de instituire a PRU și dispoziția 

de desemnare a managerului de caz; 

 În dosarul fiecarui copil exista programul de acomodare; 

 În dosarul fiecarui copil exista fisa de monitorizare a situatiei copilului; 

 În dosarul fiecarui copil exista procesul verval de intalnire al echipei pluridisciplinare; 

 Fiecare copil are desemnată o persoană de referință. 
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6. RESPONSABILITĂȚI  

 

6.1. Asistentul social: 

- Primește copilul în centru și îl înregistrează în Registrul de evidență a copiilor din CPRU ;  

- Preia dosarul copilului întocmit de specialiștii din cadrul SEI sau CRAS ; 

- În cazul copilului adus la centru de către organele de poliție, jardarmerie etc., primește 

documentele prin care este sesizată situația de pericol în care se găsește copilul; 

- Întocmește referatul cuprinzând propunerea de instituire a măsurii de PRU pentru copil și îl 

înaintează șefului CRPU, spre avizare ;  

- Înaintează referatul către directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- Întocmește dispoziția de plasament în regim de urgență pentru copil și o înaintează BJ ; 

- BJ din cadrul DGASPC avizează dispoziția de PRU ; 

- Înaintează dispoziția de PRU, semnată de directorul executiv al DGASPC, către CPC pentru a fi 

înregistrată ; 

- Primește dispoziția de PRU și o atașează la dosarul copilului ; 

- Întocmește un referat prin care se solicită desemnarea unui manager de caz pentru copilul 

respectiv, îl înaintează șefului CPRU, spre avizare, apoi îl înaintează către registratura 

D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- Primește dispoziția de desemnare a managerului de caz de la SRU și o atașeaza la dosarul 

copilului ; 

- Primește dosarul social al copilului în vederera instrumentării cazului; 

-     Participă la întalnirea convocată de șeful centrului cu managerul de caz, persoana de referință 

pentru copil, asistentul social, psihologul și asistentul medical pentru prezentarea situației 

copilului ; 

- Întocmește procesul-verbal de întalnire a echipei. 

 

6.2. Instructorul de educatie sau ingrijitorul copii, după caz : 

- În cazul copilului adus la centru de către organele de politie, jardarmerie etc., primește 

documentele prin care este sesizată situația de pericol în care se găseste copilul; 

- Primește copilul în centru și îl înregistrează în Registrul de evidentă a copiilor, în baza 

dispoziției de plasament în regim de urgență emisă de către directorul executiv al DGASPC 

Prahova sau a sentinței civile emisă de instanța de judecată; 

-  Întocmește procesul-verbal de primire al copilului în CPRU ; 

-    Participă la întalnirea convocată de șeful centrului cu managerul de caz, asistentul social, 

psihologul și asistentul medical pentru prezentarea situației copilului. 

 

6.3. Psihologul și asistentul medical, aflați în timpul programului de lucru : 

-  Participă la primirea copilului și asigură intervenția de specialitate, dacă este nevoie; 

- Solicită informații de specialitate despre starea copilului; 

-     Participă la întâlnirea convocată de șeful centrului cu managerul de caz, persoana de referință 

pentru copil, asistentul social pentru prezentarea situației copilului. 

 

6.4. Șeful CPRU Cireșarii 

- Avizează referatul cuprinzând propunerea de instituire a măsurii de plasament în regim de 

urgență al copilului ; 
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-  Avizează adresa privind solicitarea desemnarii unui manager de caz pentru copilul respectiv;  

-  Desemnează o persoană de referință pentru copilul în cauză ; 

- Organizează o întalnire cu managerul de caz, persoana de referință pentru copil, asistentul 

social, psihologul și asistentul medical pentru prezentarea situației copilului. 

 

6.5. Serviciul Resurse Umane 

- Întocmește dispoziția de desemnare a managerului de caz pentru copil și o înaintează către BJ 

pentru avizare; 

- Înaintează dispoziția de desemnare a managerului de caz directorului executiv adjunct al 

DGASPC Prahova, în vederea semnării; 

- Înregistrează dispoziția de desemnare a managerului de caz în cadrul SRU.  

- Predă asistentului social din CPRU dispoziția de desemnare a managerului de caz pentru copil. 

 

6.6. Consilierii juridici din cadrul Biroului juridic contencios 

- Verifică legalitatea actelor din dosarul copilului primit de la CPRU Cireșarii; 

- Avizează dispoziția de instituire a măsurii de PRU pentru copil; 

- Avizează dispoziția de desemnare a managerului de caz pentru copil. 

 

6.7. Specialiștii din cadrul SEI, SMC, SMCAMP, CRAS 

- Predau copilul specialiștilor din cadrul CPRU “Cireșarii” Ploiești; 

- Întocmesc referatul cuprinzând propunerea de instituire a măsurii de PRU pentru copil și îl 

înaintează către directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- Întocmesc dispoziția de plasament în regim de urgență pentru copil și o înaintează BJ ; 

- Înaintează dispoziția de PRU, semnată de directorul executiv al DGASPC, către CPC pentru a fi 

înregistrată ; 

- Primesc dispoziția de PRU și o atașează la dosarul copilului ; 

- Întocmesc un referat prin care se solicită desemnarea unui manager de caz pentru copilul 

respectiv și îl înaintează către registratura D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- Primesc dispoziția de desemnare a managerului de caz de la SRU și o atașează la dosar. 

- SEI și CRAS predau dosarul social al copilului asistentului social / inspectorului de specialitate 

cu atribuții de asistență socială din cadrul CPRU „Cireșarii„ Ploiești. 

 

6.9. Biroul juridic contencios 

-  Avizează dispoziția de plasament în regim de urgență a copilului : 

-  Avizează dispoziția de desemnare a managerului de caz pentru copil. 
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7.  FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 
 

Nr. 

crt. 

Ediția  Data 

ediției 

Revizia Data Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnatura 

conducatorului 

compartimentului 

1 Ediția I      

 

 

 

2   Revizia 1   Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzează revizia 

 

3   Revizia 2   Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzează revizia 

 

4   Revizia 3   Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzează revizia 

 

5 Ediția II 03.06.2019    Conform OSGG 

600/2018 
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8.  FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Comparti 

ment 

Nume si 

prenume 

conducător  

compartiment 

Inlocuitor de 

drept sau 

delegat 

   Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnatura Data   Obs. Semnatura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.        

3.          

    4.         

5.         
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9.  LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primir

ii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Sterescu 

Mirela  
  

  

2.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Zamfir 

Andreea 
  

  

3.  
Aplicare 

Evidenta 

CPRU 

Cireşarii 

Ariciu 

Nicoleta 
  

  

4.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Nicolae 

Ani-Maria 
  

  

5.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Mocanu 

Violeta 

  
  

6.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Szabo 

Stefania 

  
  

7.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Bente 

Gabriela 

  
  

8.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Androne 

Iuliana 

  
  

9.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Reissfeld 

Adriana 

  
  

   10. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Popescu 

Bogdan 

  
  

   11. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Roxana 

  
  

   12. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Balanescu 

Sorin 

  
  

   13. 

Informare 

Aplicare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Enescu 

Sorin 

  

  

   14. 

Informare 

Aplicare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Dalaca 

Daniela 
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Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primir

ii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

   15. 

Informare 

Aplicare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Enache 

Mirela 

  

  

   16. 

Informare 

Aplicare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Șoarice 

Teodora 

  

  

   17. 
Informare CPRU 

Cireşarii 

Bratosin 

Marinela 

  
  

  18. 

Informare 

Aplicare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Cornelia 

  

  

  19.  

Informare 

Aplicare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Stanciu 

Gabriel 

  

  

  20. 

Informare 

Aplicare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Mircea 

  

  

  21. 

Informare 

Aplicare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Avram 

Ilieana 

  

  

  22. 

Informare 

Aplicare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Anghelache 

Sandu 

  

  

  23. 

Informare 

Aplicare 

 

BMC Costache 

Ionica 

  

  

  24. 

Informare 

Aplicare 

 

SMCAMP 

 

 

 

Comnoiu 

Alina 

  

  

  25. 

Informare 

Aplicare 

 

CPC Roman 

Cristian 

  

  

  26. 

Informare 

Aplicare 

 

SEI Gliga 

Sorina 

  

  

  27. 
Informare BJ Gheorghe 

Laurentiu 
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Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primir

ii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

Aplicare 

 

  28. 

Informare 

Aplicare 

 

SRU Gogescu 

Carmen 

  

  

  30. 

Informare 

Arhivare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Ioan 

Corina 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 
A – In cazul in care copilul aflat in situatie de pericol este adus la CPRU de catre reprezentantii  

DGASPC Prahova : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B – In cazul sesizarii situatiei de pericol de catre organele de politie, jandarmerie, politie locala, care 

aduc copilul la sediul centrului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistul din cadrul SEI, 

SMC, SMCAMP, CRAS care 

a efectuat evaluarea initiala a 

copilului intocmeste referatul 

PRU , dispozitia PRU si referat 

de numire manager de caz 

-Managerul de caz impreuna  

cu responsabilul de caz 

intocmesc PIP 

 

Directorul executiv  

adjunct : 

 

-Avizeaza dispozitia PRU  

-Avizeaza PIP  

 

Biroul Juridic 

 

-Vizeaza dispozitia PRU 

Sefii de servicii: 

-Vizeaza referatul PRU , 

dispozitia PRU si referat de 

numire manager de caz 

Comisia pentru protectia 

copilului: 

 

-Inregistreaza dispozitia  

 

Asistentul social (responsabil 

de caz) 

-Instrumentarea  dosarului 

social al copilului 

 

Asistentul social : 

-Intocmeste referatul PRU  

-Intocmeste dispozitia PRU 

-Intocmeste referat numire 

manager de caz 

-Intocmeste impreuna cu 

managerul de caz PIP 

Directorul executiv  

adjunct : 

 

-Avizeaza dispozitia PRU  

-Avizeaza PIP  

 

Biroul Juridic 

 

-Vizeaza dispozitia PRU 

Șef CPRU Cireșarii : 

-Avizeaza referatul PRU  

-Avizeaza alte documente 

existente la dosar 

-Avizeaza PIP  

 

Comisia pentru protectia 

copilului: 

 

-Inregistreaza dispozitia  

 

Asistentul social  

-Instrumentarea  dosarului 

social al copilului 

 



D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

Centrul de Primire în 

Regim de Urgență 

“CIREȘARII” Ploiești 

Procedură operațională 

ADMITEREA COPILULUI 

 DIN CADRUL CENTRULUI 

DE PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ 

Cod procedură : PO  32-1  

 

Ediția II  

 

Revizia  

 

Exemplarul nr.               

 

Pagina 22 din 26 
 

 

10. ANEXE 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA  

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 

   CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA „CIRESARII”  PLOIESTI 

STR. RARISTEI, NR. 62C   TEL./FAX   0244-593264    e-mail : cpruciresariiploiesti@yahoo.ro 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

Nr.________/__________________ 

 

PROCES VERBAL 

 

In data de ________________, ora ______, s-a internat in regim de urgenta in C.R.P.U. “CIRESARII” 

PLOIESTI copilul_____________________________, fiul lui __________________________ si al 

lui_________________________, in varsta de ____ ani, cu domiciliul in 

___________________________________________________________. 

Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilului i s-a prezentat institutia, personalul si copiii rezidenti 

din centru. 

I s-a adus la cunostinta regulamentul de ordine interioara si i s-a explicat rolul pe care il are C.R.P.U. 

“CIRESARII” Ploiesti din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova si ce masuri se pot lua in cazul sau. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document vor putea fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise 

către alte instituții abilitate numai cu privire la aspectele menționate mai sus, în conformitate cu prevederile legale, cu 

respectarea GDPR 

 

 

 

SEMNATURA 

INSTRUCTOR EDUCATIE 

SUPRAVEGHETOR NOAPTE, 

 

    ______________________ 

SEMNATURA 

COPIL, 

 

 

 

         _____________________ 

mailto:cpruciresariiploiesti@yahoo.ro
http://www.copilprahova.ro/


D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

Centrul de Primire în 

Regim de Urgență 

“CIREȘARII” Ploiești 

Procedură operațională 

ADMITEREA COPILULUI 

 DIN CADRUL CENTRULUI 

DE PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ 

Cod procedură : PO  32-1  

 

Ediția II  

 

Revizia  

 

Exemplarul nr.               

 

Pagina 23 din 26 
 

 
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA  

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 

   CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA „CIRESARII”  PLOIESTI 

STR. RARISTEI, NR. 62C   TEL./FAX   0244-593264    e-mail : cpruciresariiploiesti@yahoo.ro 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

 
Nr.________/__________________ 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Imediat dupa admiterea copilului in centru, acesta a fost consiliat si instruit de catre specialisti, 

fiindu-i  prezentate, tinand cont de gradul sau de maturitate, următoarele aspecte: 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Continutul  ROF; 

 CARTA drepturilor beneficiarilor C.P.R.U “CIRESARII” Ploiesti; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor si părintilor acestora; 

 Serviciile/institutiile existente in comunitate la care pot avea acces copiii; 

 Modalitătile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane fată de care copilul a dezvoltat relatii 

de atatament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

 

     

Asistent social__________________________________ 

 

Psiholog_______________________________________ 

  

                                                                                            

BENEFICIAR__________________________________ 

 

Data intocmirii__________________________________ 

 

 

 

                                                                            

                      
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte institutii abilitate de către 

angajatii DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele mentionate mai sus     

                                         

mailto:cpruciresariiploiesti@yahoo.ro
http://www.copilprahova.ro/
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PROCES VERBAL ( INSTRUIRE PERSONAL) 

 

TEMA INSTRUIRII_________________________________________________________________ 

PERSOANA CARE INSTRUIESTE  

(Nume, prenume si functia) 

NR.CRT NUME SI PRENUME FUNCTIA DATA 

INSTRUIRII 

SEMNATURI 

   1. NICOLAE ANI-MARIA INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

   2. MOCANU VIOLETA INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

   3. SZABO STEFANIA INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

   4. BENTE GABRIELA INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

   5. ANDRONE IULIANA INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

   6. REISSFELD ADRIANA INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

   7. POPESCU BOGDAN INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

   8. BADEA ROXANA INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

   9. BALANESCU SORIN INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

  10. ENESCU SORIN INSTRUCTOR 

EDUCATIE 

  

  11. DALACA DANIELA ASISTENT 

MEDICAL 

  

  12. BUNESCU LUCIA ASISTENT 

MEDICAL 

  

  13. ENACHE MIRELA INGRIJITOR   

  14. SOARICE TEODORA INGRIJITOR   

  15. BRATOSIN MARINELA INGRIJITOR   

  16. BADEA CORNELIA INGRIJITOR   

 17. STANCIU GABRIEL INGRIJITOR   

 18. BADEA MIRCEA INGRIJITOR   

 19. AVRAM ILIEANA INGRIJITOR   

 20. ANGHELACHE SANDU INGRIJITOR   

  

SEF CENTRU, 

STERESCU MIRELA 
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CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA  

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 

   CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA „CIRESARII”  PLOIESTI 

STR. RARISTEI, NR. 62C   TEL./FAX   0244-593264    e-mail : cpruciresariiploiesti@yahoo.ro 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 
ROCES VERBAL ( INSTRUIRE/CONSILIERE COPII) 

 

TEMA INSTRUIRII_________________________________________________________________ 

PERSOANA CARE INSTRUIESTE: 

(Nume, prenume si functia) 

 

NR.CRT NUME SI PRENUME 

COPIL 

DATA 

INSTRUIRII 

SEMNATURI 

       
    
    
       
    
    
    
    

    
    
      
      
      
    
     
     
    
     

  

 
SEF CENTRU, 

mailto:cpruciresariiploiesti@yahoo.ro
http://www.copilprahova.ro/
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STERESCU MIRELA 

 

 
BAZA DE DATE 

 
NR 

CRT 
NR 

DOSAR 
NUME SI 

PRENUME 

COPIL 

DATA 

NASTERII 

CNP 

NUME SI 

PRENUME 

PARINTI 

DOMICILIUL DOCUMENT 

ADMITERE 

CENTRU 

MOTIVUL 

DOCUMENT 

IESIRE 

CENTRU 

  1.        
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CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA  

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 

   CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA „CIRESARII”  PLOIESTI 

STR. RARISTEI, NR. 62C   TEL./FAX   0244-593264    e-mail : cpruciresariiploiesti@yahoo.ro 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

Nr.________/__________________ 

 

    

        Aprobat, 

    Director Executiv,  

Călin Viorel 
 

 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALA 

 

PRIVIND CONTROLUL COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 
 

COD PROCEDURĂ : PO 32-20 

 

 

Ediţia II, Data _________ 

 
 

 Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

 

Semnătura 

1.3 Avizat Stavre Liliana  Preşedinte CM 

 

  

11.2 Verificat Sterescu Mirela Şef centru 

 

  

1.1 Elaborat Zamfir Andreea Psiholog 

 

  

 

Hotărârea nr. ____/ ________ 

 

 

mailto:cpruciresariiploiesti@yahoo.ro
http://www.copilprahova.ro/
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

 

1.1 Prezenta procedură operaţionala are ca scop stabilirea unui set unitar de reguli pentru 

reglementarea controlului comportamentului copiilor şi metodologiei de disciplinare 

pozitivă în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă “Cireşarii” Ploieşti; 

 

1.2 Stabileşte responsabilitatea persoanelor care sunt implicate în această activitate; 

 

1.3 Precizează documentele întocmite şi utilizate în derularea activităţii; 

 

1.4 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii de personal; 

 

1.5 Stabileşte persoanele care au obligaţia să cunoască şi să aplice prezenta procedură; 

 

1.6 Asigură o intervenţie de specialitate pentru fiecare beneficiar şi respectarea Standardelor 

Mimine Obligatorii pentru CPRU. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE 

 

2.1  Prezenta procedură operaţionala se aplică urmatoarele activităţii specifice:  

 Informarea si formarea personalului centrului cu privire la metodele permise si cele 

interzise utilizate în scopul controlului comportamentului copiilor şi disciplinării 

pozitive 

 Respectarea drepturilor beneficiarilor centrului 

 Respectarea legislaţiei în vigoare 

 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă a copiilor 

 Monitorizarea comportamentului copiilor 

 Cunoaşterea modului corect de aplicare a măsurilor disciplinare restrictive 
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3.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE  

ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 

 

3.1   Reglementări internaţionale (ce au legătură cu domeniul, Romania fiind membra UE) : 

 Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Lege nr.18 / 

27.09.1990, republicată   
 

3.2   Legislaţie primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului) : 

 Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare 

 Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003 

 

3.3 Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau ordonanţelor Guvernului) : 

 Ordinul nr.25 din 11 ianuarie 2019  privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

specială 

 Hotărîrea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de    

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal 

 ORDIN Nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 

privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic 

de implementare a acestor standarde 

 Ordinul S.G.G nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului ntern managerial al 

entitatilor publice 

 

3.4 Legislaţie tertiară (alte documente, inclusiv reglementări interne – instrucţiuni, precizări, 

decizii, ordine etc.) : 

 Regulamentul de Ordine Interioara al C.P.R.U. « Cireşarii » Ploieşti 

 Metodologia de Organizare şi Funcţionare a C.P.R.U. « Cireşarii »  Ploieşti 

 Fisele de post ale personalului 

 Dispoziţii interne 

 Coduri etice şi deontologice 

 Coduri de conduită 

 

 

 

 

 
 



D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

Centrul de Primire in 

Regim de Urgenţă 

“CIREŞARII” Ploieşti 

Procedura operaţională 

CONTROLUL 

COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Cod procedură : PO  32- 20 

Ediţia II   

 

Revizia  

 

Exemplarul nr.               

 

6 

 

4.  DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALA 

4.1  Definiţii 

 Activitate procedurala – proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili 

reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de 

regulăritate, economicitate, eficienţă şi eficacitate a obiectivelor compartimentului şi/sau 

entităţii publice; 

 Actualizare procedură – constă fie în revizuirea procedurii sau în elaborarea unei noi ediţii 

 Atribuţie – un ansamblu de sarcini de acelasi tip, necesare pentru realizarea unei anumite 

activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi care implică 

cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific 

 Copil – orice persoana în varsta de până la 18 ani 

 Ediţie procedură – forma iniţiala a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structural în conţinutul procedurii; de 

regulă la a-3-revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei 

anterioare 

 Fişa postului – document care defineste locul şi contribuţia postului în atingerea 

obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi 

care precizează sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, 

fişa postului cuprinde : denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specific privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv 

 Procedura documentata – modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces, 

editat pe suport de hartie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri 

de sistem şi proceduri operaţionale 

 Procedura operaţionala (procedura de lucru) – procedura care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dîntr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice 

 Proces – un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adaugându-le valoare 

 Responsabilitate – obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzatoare tipului de răspundere juridică 

 Resurse – totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca întrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale 

 Revizie procedură – acţiunea de modificare, respectiv de adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă 

sub 50% din conţinutul procedurii 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

intâmple ceva  

 Evaluare detaliată – etapă a managementului de caz realizată de echipa multidisciplinară în 

vederea stabilirii intervenţiei personalizate pentru fiecare caz în parte 

 Manager de caz – profesionistul care, îndeplinind condiţiile mentionate de standard, asigură 

coordonarea activităţilor de asistenta sociala şi protecţie speciala, desfasurate în  interesul 

superior al copilului 
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 Plasamentul – măsură de protecţie speciala cu character temporar, care poate fi dispusa, în 

condiţiile legii, faţă de copilul lipsit, temporar sau definiţive, de ocrotirea parinţilor sai sau a 

celui care, în vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat în grija acestora 

 Plasamentul în regim de urgent – măsură de protecţie speciala cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului gasit sau a 

celui abandonat în sistemul sanitar 

 Plan individualizat de protecţie – document prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestatiilor şi a măsurilor de protecţie speciala a copilului, pe baza evaluarii psihosociale a 

acestuia şi a familiei sale, în vederea integrarii copilului care a fost separate de familia sa 

într-un mediu familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de 

managerul de caz desemnat impreuna cu echipa multidisciplinară, cu parinţii copilului şi cu 

copilul, dupa caz 

 Programe de intervenţia specifică – reflectă succesiunea de activităţi realizate într-o arie 

particulara de intervenţie (social, sănătate, educaţie, recuperare, etc.), destinate atingerii 

obiectivelor generale stabilite în PIP 

 Consilierea psihologică - o intervenţie psihologică care se adresează persoanelor aflate în 

situaţii de criză, sau care se află în impas în ce priveşte rezolvarea unor situaţii din viaţa 

personală 

 Psihoterapia - o modalitate de tratament cuprinzător, deliberat şi planificat, prin mijloace şi 

metodologii ştiinţifice, având un cadru clinic şi teoretic, centrată pe reducerea sau 

eliminarea unor simptome, tulburări mintale sau stări de suferinţă psihosociale şi/sau 

psihosomatice şi comportamente disfuncţionale (def.FRP- Federaţia Română de 

Psihoterapie). 

 

 

4.2     Abrevieri ale termenilor 

 Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţionala 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Prahova Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Prahova 

8. SMO Standarde minime obligatorii 

9. PIP Plan individualizat de protecţie  

10. PIS Program de intervenţie specifică 

11. SMO Standarde Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de 

urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat 

12. CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 

13. PRU Plasament în regim de urgenţă 

14. CM Comisia de Monitorizare, Coordonare si Indrumare Metodologică a 

Implementării și Dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial 

15. SEI Serviciul Evaluare Iniţială, Intervenţie în Regim de Urgenţă, Abuz  şi 

Violenţă în Familie 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Criz%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratament
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Suferin%C8%9B%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comportamente&action=edit&redlink=1
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5.   DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE  

5.1 Generalităţi 

 

Fiecare copil aflat în  pericol iminent în propria familie şi în familia lărgită beneficiază de 

protecţie în regim de urgenţă în cadrul CPRU numai dacă această măsură nu se poate lua la un 

asistent maternal profesionist.  

Personalul centrului reacţionează pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul 

unor comportamente inacceptabile repetate ale acestora, hotărăște și aplică sancţiuni constructive, 

cu scop educativ. 

 

5.2 Mod de lucru : 

 

Relaţiile dintre membrii personalului şi copii se desfăşoară în baza unor reguli cunoscute, 

înţelese şi convenite, bazate pe respect reciproc, acceptare, toleranţă, încurajare şi sprijin. 

Relaţionarea directă cu copilul în vederea desfăşurării activităţilor se realizează prin 

sprijinirea permanentă  a copiilor  în vederea achiziţionării unei cât mai mari autonomii personale 

cu putinţă. Se vor încuraja atitudinile pozitive ale copiilor prin laude, stimulare afectivă sau alt gen 

de recompense resimţite ca atare de copii. 

În cazul în care apar conflicte sau comportamente de criză, se va scoate copilul din mediul 

de debut al crizei şi se vor realiza diferite activităţi simple, de natură să îndepărteze atenţia copilului 

de la situaţia generatoare de risc. 

Personalul centrului este pregătit şi instruit pentru a acţiona în concordanţă cu 

particularităţile de vârstă şi cu nevoile individuale ale copiilor. Acesta analizează comportamentele 

neadecvate şi nepotrivite ale copiilor şi identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, 

îndrumând copii spre adoptarea unor comportamente acceptabile . 

Personalul centrului participă şi initiază  acţiuni, sesiuni  de informare, cursuri de formare 

privind metode de disciplinare şi control pozitiv al comportamentului, regulamentul, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor, sesiuni/acţiuni consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului si in Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea şi consilierea 

beneficiarilor. 

Personalul centrului reacţionează pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul 

unor comportamente inacceptabile repetate ale acestora, hotărăşte şi aplică sancţiuni constructive, 

cu scop educativ. 

Personalul centrului analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale copiilor şi 

identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumând copii spre adoptarea unor 

comportamente acceptabile care să îndeplinească respectivele nevoi identificate.  

Personalul angajat al centrului trebuie să asigure un cadru previzibil exprimat prin reguli, 

acţiuni şi consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. 

 Se întocmesc documente specifice (procese verbale de instruire a 

beneficiarului/personalului, referate comportament, etc.), se afişeaza regulamentul centrului, 

drepturile şi obligaţiile beneficiarilor centrului la care se face apel ori de câte ori este nevoie, 

furnizându-se explicaţii suplimentare, clarificări, sesiuni de informare. 

Prin disciplinarea pozitivă se urmăreşte identificarea şi aplicarea unor comportamente 

alternative care să răspundă într-un mod adecvat social nevoilor copilului.  
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Personalul angajat al centrului trebuie să asigure un cadru previzibil exprimat prin reguli, 

acţiuni şi consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. 

 Etape: 

 Identificarea nevoilor copilului prin observaţie şi analiza comportamentelor (ce se intamplă 

înainte de iniţierea comportamentului vizat, descrierea comportamentului, consecinţele 

observate)  

 Identificarea consecinţelor naturale, imediate şi pe termen mediu/lung ale comportamentelor 

 Aplicarea unor acţiuni menite să reducă consecinţe nedorite, riscuri la adresa securităţii 

beneficiarilor şi să prevină situaţii de abuz, violenţă sau distrugere de bunuri 

 Identificarea alternativelor comportamentale acceptabile social de răspuns la nevoile 

identificate 

 Exersarea şi validarea comportamentelor acceptabile social. 

In situaţiile în care apar astfel de comportamente, personalul centrului observă şi 

consemnează comportamentele neadecvate precum şi aspecte legate de analiza comportamentală şi 

măsurile întreprinse prin întocmirea unui Referat si a unei Fişe de semnalare în cazului unui abuz 

care sunt prezentate psihologului, asistentul medical şi  şefului de centru. Documentele sunt 

înregistrate în Registrul de evidenţă intrări-ieşiri şi vizate de şeful centrului.  

In cazul în care situaţia o impune se iau măsuri imediate cu privire la riscurile 

comportamentelor iniţiate de copil, inclusiv apelul la linia de urgenţă (Salvare, Poliţie, etc.). 

Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi: pedeapsa corporală; 

deprivarea de hrană, apă sau somn; penalităţile financiare; orice examinare intimă a copilului dacă 

nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal medico-sanitar; confiscarea echipamentelor 

copilului; privarea de medicaţie sau tratament medical; pedepsirea unui grup de copii pentru 

comportamentul unui copil din grup;  implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; orice 

restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform legii.  

Se pot lua măsuri restrictive (imobilizare şi izolare), de către personalul C.P.R.U, numai ca 

ultimă soluţie pentru prevenirea sau stoparea vătămării copilului, altor persoane ori a unor distrugeri 

de bunuri materiale. Măsurile se aplică doar pentru corectarea comportamentelor deviante, nefiind 

aplicate punitiv; 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate în -Fişa specială 

de evidenţă a comportamentelor deviante, în care se  precizează : numele copilului; data, ora şi 

locul incidentului; măsurile luate; numele membrilor personalului care au actionat; numele altor 

persoane martore la incident, inclusiv copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate; semnătura 

persoanei autorizate să efectueze înregistrările. Aceasta este ataşată programului pentru ocrotirea 

sănătăţii copilului. 

Fişa se înregistrează imediat sau în maxim 24 de ore în registrul Registrul de evidenţă a 

măsurilor restrictive, fiind vizată de şeful de centru. In cazul în care acesta constată o aplicare 

inadecvată,  va lua măsurile ce se impun. 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de catre un medic, în termen de 24 

de ore. 

Centrul realizează o evidentă a cazurilor care au necesitat aplicarea masurilor restrictive care 

sunt consemnate în Registrul de evidenţă a măsurilor restrictive.   

Evidenţa cazurilor de restricţionare sunt verificate cu regularitate, cel puţin o dată pe lună, 

de către şeful C.P.R.U. Cireşarii Ploieşti, pentru a controla şi pentru a fi identificaţi/ preveniţi 

factorii de risc. 
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5.2.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 

 

 Membrii personalului şi copiii din C.P.R.U cunosc şi înţeleg regulile de comportament 

acceptate, precum şi consecinţele în cazul nerespectării acestora. 

 Se ţine o evidenţă a cazurilor în care s-au aplicat măsuri restrictive  asupra copiilor  din 

C.P.R.U. „Cireşarii” Ploieşti şi se consemnează în documentaţia stabilită.  
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6. RESPONSABILITĂŢI 

 

6. 1.Personalul din C.P.R.U. Cireşarii Ploieşti : 

- Are o relaţie bazată pe respect reciproc, toleranţă, acceptare şi sprijin fata de copii din 

centru; 

- Monitorizează comportamentul copilului în vederea evitării situaţiilor de conflict; 

- Participă şi initiază  acţiuni, sesiuni  de informare, cursuri de formare privind metode de 

disciplinare şi control pozitiv al comportamentului, regulamentul, drepturile şi obligaţiile 

beneficiarilor, sesiuni/acţiuni consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea 

beneficiarilor 

- Observă şi consemnează comportamentele neadecvate precum şi aspecte legate de analiza 

comportamentală întocmind un Referat si a unei Fişe de semnalare în cazului unui abuz 

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc.  

- Informează şeful centru, cabinetul medical, psihologul  

- Se implică în luarea deciziilor de aplicare a măsurii restrictive;  

- Întocmeşte Fişa specială de evidenţă a comportamentelor deviante; 

- Supraveghează aplicarea măsurii restrictive; 

 

6.2.Psihologul: 

     -   Primeşte Referatul cu privire la comportamentul inadecvat, Fişa de semnalare în cazului unui 

abuz  sau Fişa specială de evidenţă a comportamentelor deviante întocmite de către personalul 

centrului, le înregistreaza în Registrul de evidenţă intrări-ieşiri şi le duce spre înştiinţare şi vizare 

şefului centrului  

-     Analizează comportamentele beneficiarilor  

-     Identifică nevoile care motivează comportamentele inacceptabile social ale beneficiarilor  

-   Consiliază copilul şi împreună cu acesta identifică comportamente alternative, acceptabile 

social, care satisfac nevoile identificate  

 

6.3. Asistentul medical: 

- Stabileşte necesitatea examinării medicale de specialitate, după aplicarea măsurii 

restrictive. 

 

6.4.Asistentul social: 

      -    Indosariază documentele în dosarul social al copilului    

 

6.5. Şef centru: 

- Vizează Referatul cu privire la comportamentul inadecvat, Fişa de semnalare în cazului 

unui abuz  sau Fişa specială de evidenţă a comportamentelor deviante întocmite de către 

personalul centrului  

- Iniţiază sesiuni de informare cu privire la controlul comportamental pentru personalul 

centrului 

- Verifică cazurile de restricţionare 

- Monitorizează aplicarea măsurilor restrictive.  
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7. FORMULAR DE EVIDENŢA A MODIFICĂRILOR 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Ediţia 

 

Data 

ediţiei 

 

Revizia 

 

Data 

 

Nr. 

pag. 

 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

 

1. 

 

Ediţia I 

 

01.04.2009 

    

 

 

 

 

2. 

   

Revizia 1 

 

01.04.2011 

 Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzează revizia 

 

 

3. 

   

Revizia 2 

 

09.06.2015 

 Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzează revizia 

 

 

4. 

   

Revizia 3 

 

13.03.2017 

 Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzează revizia 

 

 

5. 

 

Ediţia II 

03.06.2019    Conform OSGG 

600/2018 
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8.  FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII 

 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Comparti 

ment 

Nume si 

prenume 

conducator 

compartiment 

Inlocuitor 

de drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătur

a 

Data Obs. Semnătur

a 

Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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9.  LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

 

Nr. ex. 
Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
informare CPRU 

Cireşarii 

Sterescu 

Mirela  
  

  

2.  
informare CPRU 

Cireşarii 

Ariciu 

Nicoleta 
  

  

3.  

informare, 

aplicare, 

evidenta 

CPRU 

Cireşarii 

Zamfir 

Andreea 
  

  

4.  
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Nicolae 

Ani-Maria 
  

  

5.  
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Mocanu 

Violeta 

  
  

6.  
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Szabo 

Stefania 

  
  

7.  
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Bente 

Gabriela 

  
  

8.  
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Androne 

Iuliana 

  
  

9.  
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Reissfeld 

Adriana 

  
  

  10. 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Popescu 

Bogdan 

  
  

11. 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Roxana 

  
  

12. 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Balanescu 

Sorin 

  
  

13. 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Enescu 

Sorin 

  
  

14. 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Dalaca 

Daniela 

  
  

15. 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Bunescu 

Lucia 

  
  

16 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Enache 

Mirela 

  
  

17 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Şoarice 

Teodora 

  
  



D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

Centrul de Primire in 

Regim de Urgenţă 

“CIREŞARII” Ploieşti 

Procedura operaţională 

CONTROLUL 

COMPORTAMENTULUI 

COPIILOR 

  

Cod procedură : PO  32- 20 

Ediţia II   

 

Revizia  

 

Exemplarul nr.               

 

15 

 

Nr. ex. 
Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

18 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Bratosin 

Marinla 

  
  

19 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Cornelia 

  
  

20 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Stanciu 

Gabriel 

  
  

21 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Anghelache 

Sandu 

  
  

22 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Mircea 

  
  

23 
informare,

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Avram 

Ilieana 

  
  

24 
informare, 

arhivare 

CPRU 

Cireşarii 

Ioan  

Corina 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALUL DIN C.P.R.U. 

CIREŞARII PLOIEŞTI  

 

- întocmeşte Referatul cu privire la 

comportamentul neadecvat 

şi Fişa de semnalare abuz 

 

- întocmeşte Fişa specială de 

evidenţă a comportamentelor 

 deviante 

 

-ia măsuri imediate şi în cazul în 

care situaţia o impune şi anunţă 

Salvarea, Poliţia 

 

-Semnalează situaţia sefului de 

centru, cabinetului   medical şi 

psihologului  

 

SEF CENTRU: 

- vizează Fişa specială de 

evidenţă a comportamentelor 

deviante, Referatul cu privire la 

comportamentul neadecvat şi 

Fişa de semnalare abuz 

-iniţiază sesiuni de informare pentru 

personalul centrului 

 

 

 

- verifică cazurile de restricţionare  

 

ASISTENTUL SOCIAL: 

- îndosariază documentele în 

dosarul social al copilului 

PSIHOLOGUL: 

-primeşte, înregistreaza Referatul 

cu privire la comportamentul 

neadecvat,  Fişa de semnalare abuz 

si Fişa specială de evidenţă a 

comportamentelor deviante şi le 

prezintă şefului  de centru 

-analizează comportamentele 

beneficiarilor şi identifică 

nevoile acestora 

-consiliază copilul 

ASISTENTUL MEDICAL: 

-stabileşte necesitatea examinării 

medicale de specialitate, după 

aplicarea măsurii restrictive 
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10. ANEXE   

 

 

            1.Fişă de semnalare abuz  

2. Fişa specială de evidenţă a comportamentelor deviante(masuri restrictive) 
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     CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA  

           DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

            CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ „CIREȘARII”  PLOIEȘTI 
                STR. RARIȘTEI, NR. 62C   TEL./FAX   0244-593264    e-mail : cpruciresariiploiesti@yahoo.ro 

       Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

    

         Aprobat, 

    Director Executiv,  

Călin Viorel 
 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

 

ÎNCETAREA SERVICIILOR OFERITE IN CADRUL CENTRULUI 

DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENȚĂ 

 

COD PROCEDURĂ : PO 32-2 

 

 

Ediția I, Data _________ 

 
 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

Operațiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Funcția 

 

Data 

 

Semnătura 

1.3 Avizat Stavre Liliana  Președinte CM 

 

  

11.2 Verificat Sterescu Mirela Sef centru   

1.1 Elaborat Ariciu Nicoleta Asistent social 

 

  

 

Hotărârea nr. ____/ _________ 

mailto:cpruciresariiploiesti@yahoo.ro
http://www.copilprahova.ro/
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CUPRINS : 

 

Pagina de gardă 1 

Cuprins 2 

1 Scopul procedurii operaționale 3 

2 Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 4 

3 Documentele de referință (reglementări) aplicabile activitații procedurate 5 

4 Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 6,7,8 

5 Descrierea procedurii operaționale 9,10,11 

6 Responsabilități și răspunderi în derularea activității 12 

7 Formular de evidență a modificărilor 13 

8 Formular de analiză a procedurii 14 

9 Lista de difuzare a procedurii  15 

10 Diagrama de proces 16,17,18 

11 Anexe        19 
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1.  SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE 

 

Procedura operațională are drept scop stabilirea și descrierea detaliată a pașilor ce trebuie 

urmați, a modalităților de lucru stabilite în cadrul centrului și a regulilor de aplicat, precum și a 

responsabilităților ce le revin persoanelor implicate în desfașurarea procesului sau activității ce face 

obiectul procedurii. 

 

1.1 Prezenta procedură operațională are ca scop stabilirea modului în care se realizează ieșirea 

copiilor si încetarea serviciilor în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii” 

Ploiești. 

 

1.2 Stabilește responsabilitatea persoanelor care sunt implicate în aceasta activitate. 

 

1.3 Precizează documentele întocmite și utilizate în derularea activității. 

 

1.4 Asigură continuitatea activității, inclusiv în situația unor fluctuații de personal. 

 

1.5 Stabilește persoanele care au obligația să cunoască și să aplice prezenta procedură. 

 

1.6 Asigură o intervenție de specialitate pentru fiecare beneficiar și respectarea Standardelor 

Mimine Obligatorii pentru CPRU. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE 

 

2.1  Prezenta procedură operațională se aplică activitații de ieșire din centru a copiilor plasați în 

regim de urgență în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență « Cireșarii » Ploiești, 

urmărindu-se ca aceștia să beneficieze de servicii concrete pentru a se reintegra in familie și 

/ sau societate și părăsesc centrul în condiții de siguranță și protecție. 

2.2    In cadrul CPRU se asigură protecția copilului aflat in pericol iminent în propria familie și    

familia lărgită, numai dacă plasamentul în regim de urgență la asistent maternal profesionist 

nu este posibil. 

2.3    Se asigură protecție și copiilor aflați în pericol iminent pe perioada plasamentului/încredințării 

         în familia substitutivă ( familii de plasament, asistent maternal profesionist). 
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3.  DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE  

ACTIVITĂȚII PROCEDURATE 

 

 

3.1   Reglementări internaționale (ce au legatură cu domeniul, România fiind membră UE) : 

 Convenția O.N.U. cu privire la  drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18 / 

27.09.1990, republicată   

 

3.2   Legislație primară (legi si ordonanțe ale Guvernului) : 

 Legea nr. 272/2004 privind  protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare 

 Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenției asupra relațiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003 

 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare 

 

3.3 Legislație secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuții de 

reglementare și care sunt emise în aplicarea legilor și/sau ordonanțelor Guvernului) : 

 Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție 

nr. 25/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire 

în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat 

 Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz pentru copii 

 Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea 

planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea Planului 

individualizat de protecție 

 

3.4 Legislație terțiara (alte documente, inclusiv reglementări interne – instrucțiuni, precizări, 

decizii, ordine etc.) : 

 Regulamentul de Ordine Interioara al C.P.R.U. « Cireșarii » Ploiești 

 Metodologia de Organizare si Funcționare a C.P.R.U. « Cireșarii »  Ploiești 

 Fișele de post ale personalului 

 Dispoziții interne 

 Coduri etice și deontologice 

 Coduri de conduită 
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4.  DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA 

OPERAȚIONALĂ 

4.1  Definiții 

 

 Activitate procedurală – proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili 

reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de 

regularitate, economicitate, eficiența și eficacitate a obiectivelor compartimentului și/sau 

entității publice; 

 Actualizare procedură – constă fie în revizuirea procedurii sau în elaborarea unei noi ediții 

 Atribuție – un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea unei anumite 

activități sau unei părți a acesteia, care se execută periodic sau continuu și care implică 

cunoștințe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific 

 Copil – orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Ediție procedură – forma inițiala a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale 

documentelor de referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de 

regulă la a 3-a revizie; dacă volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei 

anterioare 

 Fișa postului – document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor 

individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității și care precizează 

sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post. În general, fișa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competențele, 

responsabilitățile, relațiile cu alte posturi, cerințele specifice privind pregătirea, calitățile, 

aptitudinile și deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv 

 Procedură documentată – modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, 

editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de 

sistem și proceduri operaționale 

 Procedură operațională (procedură de lucru) – procedura care descrie un proces sau o 

activitate care se desfasoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice 

 Proces – un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare 

 Referire – realizarea unui document, înregistrat în evidențele instituției (SPAS, Poliție, 

Parchet etc.) și transmis la DGASPC – CPRU, atât direct, cât și prin intermediul clientului, iar 

în unele situații și prin contactarea telefonică 

 Responsabilitate – obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică 

 Resurse – totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, 

necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaționale 
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 Revizie procedură – acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regula 

sub 50% din conținutul procedurii 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva  

 Evaluare detaliata – etapă a managementului de caz realizată de echipa multidisciplinară in 

vederea stabilirii intervenției personalizate pentru fiecare caz in parte 

 Manager de caz – profesionistul care, îndeplinind condițiile menționate de standard, asigură 

coordonarea activitaților de asistență socială si protecție specială, desfașurate în interesul 

superior al copilului 

 Plasamentul – măsură de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condițiile legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi sau a 

celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora 

 Plasamentul în regim de urgență – măsură de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a 

celui abandonat in sistemul sanitar 

 Plan de servicii – instrument prin care se realizează planificarea acordarii serviciilor si 

prestațiilor pe baza evaluării psihosociale a copilului și familiei în vederea prevenirii separării 

copilului de familia sa 

 Plan individualizat de protecție – document prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-

un mediu familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este intocmit de managerul 

de caz desemnat împreuna cu echipa multidisciplinară, cu părinții copilului și cu copilul, după 

caz 

 Programe de intervenție specifică – reflectă sucesiunea de activități realizate într-o arie 

particulară de intervenție (social, sănătate, educație, recuperare etc), destinate atingerii 

obiectivelor generale stabilite în PIP 

 Serviciu de tip rezidențial – servicii prin care se asigură protecția, creșterea și îngrijirea 

copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii, în condițiile 

legii, a măsurii plasamentului 
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4.2     Abrevieri ale termenilor 

 

 Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. DGASPC Prahova Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova 

3. ANPDCA Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție 

4. CRAS Centrul de Resurse și Asistență Socială 

5. SMO Standarde minime obligatorii 

6. PIP Plan individualizat de protecție  

7. PIS Program de intervenție specifică 

8. SMO Standarde Minime Obligatorii  

9. SR Serviciu rezidențial 

10. CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență 

11. SEI  Serviciul Evaluare Inițială, Intervenție în Regim de Urgență, 

Abuz  și Violență în Familie 

12. PRU Plasament în regim de urgență 

13. CPC Compartimentul Comisiei pentru Copii 

14. SRU Serviciul Resurse Umane 

15. BJ Biroul Juridic  

16. CM Comisia de Monitorizare, Coordonare si Indrumare 

Metodologică a Implementării și Dezvoltării Sistemului de 

Control Intern Managerial 

17. CP Centre de plasament 

18. SMC Serviciul Management de Caz pentru Copii 

19. SMCAMP Serviciul Management de Caz pentru Asistenții Maternali 

Profesioniști 

20. SPAS Serviciul Public de Asistentă Socială 
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5.  DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE  

5.1 Generalități 

Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat contribuie la 

asigurarea condițiilor necesare și pregătirii corespunzătoare a ieșirii copilului din centru și/sau din 

sistemul de protecție a copilului. 

Copiii beneficiază de servicii concrete pentru a se reintegra în familie și/sau societate și 

părăsesc centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat în condiții 

de siguranță și protecție. 

Pregătirea ieșirii copilului din centru cuprinde următoarele :  

a)   cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață;  

b) pregătirea familiei sau, dupa caz, a familiei lărgite ori a familiei substitutive. 

Ieșirea copilului din centru și/sau din sistemul de protecție a copilului se face în baza 

dispoziției de revocare a plasamentului în regim de urgență emisă de către directorul executiv al 

DGASPC Prahova sau a sentinței civile emise de Tribunalul Prahova, urmare evaluării detaliate a 

situației copilului efectuată de către echipa multidisciplinară. 

Managerul de caz desemnat pentru fiecare copil se asigură că monitorizarea situației 

copilului, inclusiv implementarea planului de servicii, se realizează de către SPAS pentru cel puțin 3 

luni, în medie 6 luni, după ieșirea din evidența sistemului de protecție a copilului.  

Fiecare copil este informat și consiliat de către asistentul social/persoana desemnată de către 

șeful de centru cu privire la condițiile de încetare a serviciilor oferite în cadrul centrului, în funcție de 

vârsta și de gradul de maturitate.  

Se întocmește un proces verbal care se anexează la dosarul social al fiecărui copil. 

Sesiunile de informare sunt consemnate în registrul de informare/consiliere beneficiari.   

 

 

5.2  Mod de lucru 

5.2.1 Planificarea operațiunilor si acțiunilor activității : 

 

      Centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are stabilite 

proceduri clare referitoare la încetarea serviciilor și ieșirea copilului din centru și/sau din evidența 

sistemului de protecție a copilului, care sunt  parte integrantă din MOF. 

Asistentul social efectuează evaluarea detaliată a situației copilului și a familiei în care urmează 

să se efectueze reintegrarea acestuia și propune conducerii D.G.A.S.P.C Prahova, după caz, emiterea 

dispoziției de revocare a plasamentului în regim de urgență sau solicitarea instanței de judecată în 

vederea încetării plasamentului în regim de urgentă și reintegrarea copilului în familia naturală sau 

înlocuirea plasamentului în regim de urgență și plasamentul în familia lărgită/sustitutivă/ serviciu de 

tip rezidențial ; 

Metodologia de organizare și funcționare( M.O.F) conține procedura referitoare la încetarea 

serviciilor/ieșirea copilului din centru și/sau din sistemul protecției copilului și a mediului în care 

urmează să fie (re)integrat ;  

Psihologul efectuează consilierea psihologică a copilului și familiei în care urmează să fie 

reintegrat acesta, iar asistentul social efectuează consilierea socială a acestora; 

Se încheie declarații ale părtilor și alte documente necesare ; 
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Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

          - identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

          - evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra 

situaţiei copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

În cazul reintegrării în familie au loc următorii pași: 

- pregătirea familiei prin vizite, consiliere și spijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au 

responsabilitatea de a implica familia pentru: 

     - identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare 

cu familia şi echipa de profesionişti; 

     - stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

     - stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea 

PIS pentru reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc. 

Șeful de centru și responsabilul de caz ( asistentul social) se asigură că beneficiarii parasesc 

instituția în cele mai bune condiții: dispun de îmbracăminte și încalțăminte necesară, dețin toate 

obiectele și documentele personale, sunt însoțiți de reprezentantul legal. 

Asistentul social consemnează în scris modalitatea de transport, condițiile în care copilul 

parasește serviciul și locul în care va merge acesta. 

În cazul reintegrării în familie, aceștia sunt însoțiți obligatoriu de către parinți. 

La sediul centrului se afla registrul de evidență a ieșirilor beneficiarilor din centru 

           Asistentul social consemnează în registru informațiile referitoare la condițiile în care s-a 

efectuat încetarea serviciilor și data la care s-a realizat informarea în scris a SPAS din 

localitatea/județul/rezidența copilului după plecarea copilului din centru. 

Managerul de caz desemnat pentru fiecare copil se asigură că monitorizarea situației 

copilului, inclusiv implementarea planului de servicii se realizează de către SPAS pentru cel puțin 3 

luni, în medie 6 luni, după iesirea din evidența sistemul de protecție a copilului. 

La sediul centrului se află și un registru cu înregistrarea ieșirilor ocazionale autorizate ale 

copiilor. 

 

5.2.2 Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

 Asistentul social întocmește un referat prin care propune revocarea măsurii de plasament în regim 

de urgență pentru copil și îl înainteaza către directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova , în 

cazul în care se investighează situația în cele 5 zile legale de la venirea copilului în centru ;    

 Avizarea dispoziției de către BJ ; 

 Semnarea dispoziției de revocare de către directorul executiv al DGASPC Prahova ; 

 Managerul de caz întocmește planul individualizat de protecție a copilului împreuna cu echipa 

pluridisciplinară și îl atașeaza în dosarul copilului. 
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 Dosarul social al copilului va cuprinde cel puțin următoarele documente : fișa de semnalare a 

cazului, fișa de evaluare inițiala, evaluarea detaliată, documente de stare civilă (original sau 

copii), declarații, referatul/raportulde anchetă socială privind propunerea de revocare a măsurii 

de plasament in regim de urgență a copilului la CPRU “Cireșarii” Ploiești, declarații ale 

părintilor și copilului în cauză , după caz si a rudelor, dispoziția de instituire a masurii de 

protecție specială, dispoziția de desemnare a managerului de caz pentru copil, planul 

individualizat de protecție a copilului; 

 După semnarea dispoziției de revocare de către directorul executiv al DGASPC Prahova, copilul 

poate pleca din centru împreună cu părinții sau rudele, șeful centrului asigurandu-se că acesta 

iese din centru în maximă siguranță, beneficiind de transport adecvat, toate acestea fiind 

consemnate în dosarul plasamentului în regim de urgență ; 

 În cazul în care se solicită instanței de judecată încetarea sau înlocuirea plasamentului în regim 

de urgență, asistentul social responsabil de caz întocmeste un raport de anchetă socială cu 

propunerea stabilită împreună cu managerul de caz; 

 Dosarul complet însoțit de raportul de ancheta socială și PIP este verificat de către BJ și apoi este 

semnat de către directorul executiv al DGASPC Prahova ; 

 După emiterea Sentintei Civile a Tribunalului Prahova, copilul poate pleca din centru, după caz, 

în familia naturală/largită/serviciu de tip rezidențial ; 

 Dacă copilul este reintegrat în familia naturală, acesta pleacă din centru împreună cu părinții sau 

unul dintre ei, șeful centrului asigurandu-se ca acesta iese din centru în maximă siguranță, 

beneficiind de transport adecvat, toate acestea fiind consemnate în dosarul plasamentului în 

regim de urgență ; 

 După emiterea Sentinței de plasament în familia lărgită/substitutivă, copilul pleacă din centru 

însoțit de reprezentantul legal al acestuia, iar șeful centrului se asigură că acesta iese din centru 

în maximă sigurantă, beneficiind de transport adecvat, toate acestea fiind consemnate in dosarul 

plasamentului în regim de urgență ; 

 După emiterea Sentinței de plasament într-un centru/serviciu de tip rezidențial, copilul pleacă din 

centru însoțit de un reprezentant al instituției respective, se întocmește un proces verbal de 

transfer al copilului într-un alt centru, iar șeful centrului se asigură ca acesta iese din centru în 

maximă sigurantă, beneficiind de transport adecvat dacă este cazul, toate acestea fiind 

consemnate în dosarul plasamentului în regim de urgență ; 

 Ieșirea copilului din centru se consemnează în registrul de evidența copii cu semnătura 

părintelui/reprezentantului legal/reprezentantului centrului respectiv. 

 

 

 

5.2.3 Valorificarea rezultatelor activității 

 

 În dosarul fiecărui copil beneficiar al măsurii de plasament în regim de urgență la C.P.R.U. 

Cireșarii Ploiești există dispoziția de revocare sau sentința civilă de încetare PRU sau înlocuire 

PRU ; 

 În dosarul fiecărui copil beneficiar al măsurii de plasament în regim de urgență la C.P.R.U. 

Cireșarii Ploiesti există procesul verbal de transfer în alt centru; 
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6. RESPONSABILITĂȚI  

 

6.1. Asistentul social: 

-    Întocmește referatul prin care propune revocarea măsurii de plasament în regim de urgență pentru 

copil ;  

-      Înaintează referatul spre avizare șefului de centru ; 

- Înaintează referatul către directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- Întocmește dispoziția de revocare a plasamentului în regim de urgență pentru copil și o 

înaintează BJ ; 

- BJ din cadrul DGASPC avizează dispoziția de PRU ; 

- Înaintează dispoziția de revocare PRU, semnată de directorul executiv al DGASPC, către CPC 

pentru a fi înregistrată ; 

- Primește dispoziția revocare PRU și o atașeaza la dosarul copilului ; 

- Asistentul social responsabil de caz întocmește un raport de anchetă socială cu propunerea în 

instanța de judecată de încetare/înlocuire PRU, însoțit de PIP, propunere stabilită împreună cu 

managerul de caz ; 

- Înaintează dosarul însoțit de raportul de anchetă socială, PIP și celălalte documente spre a fi 

semnate de către șeful de centru ; 

-     Înaintează dosarul însoțit de raportul de anchetă socială și PIP spre verficare BJ, apoi spre avizare 

directorului executiv adjunct ; 

-    Împreună cu asistentul social întocmește adresa către directorul executiv adjunct al D.G.A.SP.C 

Prahova cu propunerea de continuare a consilierii psihologice, atunci când este cazul 

- Întocmește procesul-verbal de transfer într-un alt centru, după caz. 

 

6.2. Psihologul 

-    Propune continuarea ședintelor de consiliere atunci când e cazul, la reintegrarea în familie a 

copilului ; 

-    Împreună cu asistentul social intocmește adresa către directorul executiv adjunct al D.G.A.SP.C 

Prahova cu propunerea de continuare a consilierii psihologice ; 

-    La finalul şedinţelor de consiliere, sau ori de cate ori este necesar, psihologul întocmeşte un raport 

de consiliere; 

 

6.3. Șef CPRU Cireșarii 

- Avizează referatul/raportul cu propunerea de revocare PRU sau încetare/înlocuire PRU  ; 

-  Avizează alte documente necesare;  

 

6.7. Consilierii juridici din cadrul Biroului juridic contencios 

- Verifică legalitatea actelor din dosarul copilului primit de la CPRU Cireșarii; 

- Avizează dispoziția de revocare PRU pentru copil. 
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7.  FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 
 

Nr. 

crt. 

Ediția  Data 

ediției 

Revizia Data Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducatorului 

compartimentul

ui 

1 Ediția I      

 

 

 

2      Actualizare lista 

persoane la care se 

difuzeaza revizia 

 

3      Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzeaza revizia 

 

4      Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzeaza revizia 

 

5 Ediția II 03.06.2019    Conform OSGG 

600/2018 
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8.  FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Comparti 

ment 

Nume și 

prenume 

conducator  

compartiment 

Inlocuitor de 

drept sau 

delegat 

   Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data   Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.          
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9.  LISTĂ DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primir

ii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Sterescu 

Mirela  
  

  

2.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Zamfir 

Andreea 
  

  

3.  

Aplicare 

Aplicare 

Evidenta 

CPRU 

Cireşarii 

Ariciu 

Nicoleta 
  

  

4.  

Informare 

Aplicare 

 

Biroul 

Juridic 

Contencios 

Gheorghe 

Laurentiu   
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

1.Revocare PRU si reintegrarea copilului in familie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Revocare PRU si PRU la alt centru/familie largita : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Asistentul social : 

-Intocmește referatul de 

revocare PRU 

 -Intocmește dispoziția 

de revocare PRU 

-Intocmește PIP 

 

Șef CPRU Cireșarii : 

-Avizează referatul 

revocare PRU  

-Avizează alte documente 

existente la dosar 

-Avizează PIP  

 

Biroul Juridic : 

-Vizează dispoziția 

revocare PRU 

Directorul executiv  

adjunct : 

-Semnează dispoziția 

revocare PRU  

-Semnează PIP  

 

Comisia pentru protecția copilului: 

 

-Inregistrează dispoziția de revocare 

Asistentul social : 

 

-Arhiveaza dosarul social al copilului 

Asistentul social : 

-Intocmește referatul de 

revocare PRU si PRU la 

alt centru/familie largită 

 -Intocmește dispoziția 

de revocare PRU 

-Intocmește PIP 

 

Șef CPRU Cireșarii : 

-Avizeaz referatul 

revocare PRU si PRU la 

alt centru/familie largita 

-Avizează alte documente 

existente la dosar 

-Avizează PIP  

 

Biroul Juridic : 

-Vizează dispoziția 

revocare PRU si PRU la 

alt centru/familie lărgită 

 

Directorul executiv  

adjunct : 

-Semnează dispoziția 

revocare PRU si PRU la alt 

centru/familie largită 

-Semnează PIP  

 

Comisia pentru protecția copilului: 

-Inregistrează dispoziția de revocare 

PRU si PRU la alt centru/familie 

largită 

Asistentul social : 

-Preia dosarul social al 

copilului 

Serviciul de tip rezidential: 

-Preia dosarul copilului 
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3.Reintegrarea copilului in familie prin Instanta : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentul social : 

-Intocmește raport de 

încetare PRU si 

reintegrare in familie 

-Intocmește PIP 

-Anexează documentele 

necesare întocmirii 

dosarului pentru  

Instanță 

 

Șef CPRU Cireșarii : 

-Avizează raportul de 

încetare PRU si reintegrare 

in familie  

-Avizează alte documente 

existente la dosar 

-Avizează PIP  

 

Biroul Juridic : 

 

-Verifică documentele 

Directorul executiv  

adjunct : 

 

-Avizează raportul  de 

încetare PRU si reintegrare 

în familie  

- Avizează PIP  

 

Biroul Juridic 

 

-Preia dosarul pentru Instanța 

Asistentul social  

-Arhivează dosarul social al 

copilului 

Tribunalul Prahova: 

-Emite sentința 
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4.Inlocuire PRU cu plasament la familia largită/familia substitutivă/serviciu de tip  rezidențial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul executiv  

adjunct : 

-Avizează raportul  de 

înlocuire PRU cu plasament 

la familia largită/familia 

substitutivă/serviciul 

rezidențial 

- Avizează PIP  

 

Biroul Juridic 

 

-Preia dosarul pentru Instanța 

Biroul Juridic: 

 

-Preda dosarul S.M.C 

Tribunalul Prahova: 

 

-Emite sentința 

Asistentul social : 

-Intocmește raport de 

înlocuire PRU cu 

plasament la familia 

largită/familia 

substitutivă/serviciu de 

tip rezidențial 

-Intocmește PIP 

-Anexeaza documentele 

necesare întocmirii 

dosarului pentru  

Instanța 

 

Șef CPRU Cireșarii : 

-Avizează raportul de 

înlocuire PRU cu 

plasament la familia 

largita/familia 

substitutiva/serviciu de tip 

rezidential 

-Avizează alte documente 

existente la dosar 

-Avizează PIP  

 

Biroul Juridic : 

 

-Verifică documentele 
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11. ANEXE 

 

- Plan individualizat de protecție 
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CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA  

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 

   CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA „CIRESARII”  PLOIESTI 

STR. RARISTEI, NR. 62C   TEL./FAX   0244-593264    e-mail : cpruciresariiploiesti@yahoo.ro 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

Nr.________/__________________ 

            

 Aprobat, 

    Director Executiv,  

Călin Viorel 
 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

 

PROTECŢIA COPILULUI ÎMPOTRIVA ABUZURILOR SI 

NEGLIJARII 

Cod procedură : P.O. 32 – 19 

 

 

Ediţia II, Data _________ 

 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

1.3 Avizat Stavre Liliana  Preşedinte CM 

 

  

11.2 Verificat Sterescu Mirela Sef centru 

 

  

1.1 Elaborat Zamfir Andreea Psiholog 

 

  

 

Hotărârea nr. ____/ _________ 
 

 

 

 

mailto:cpruciresariiploiesti@yahoo.ro
http://www.copilprahova.ro/
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CUPRINS : 

Pagina de gardă 1 

Cuprins 2 

1. Scopul procedurii operaţionale 3 

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 4 

3. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 5 

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 6,7 

5. Descrierea procedurii operaţionale  8,9,10 

6. Responsabilităţi 11,12 

7. Formular de evidenţă a modificărilor 13 

8. Formular de analiză a procedurii 14 

9. Lista de difuzare a procedurii 15,16 

10. Diagrama de proces 17 

11. Anexe 18,19 
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1.SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Procedura operaţională are drept scop stabilirea şi descrierea detaliată a paşilor ce trebuie 

urmaţi, a modalităţilor de lucru stabilite în cadrul centrului şi a regulilor de aplicat, precum şi a 

responsabilităţilor ce le revin persoanelor implicate în desfăşurarea procesului sau activităţii ce face 

obiectul procedurii. 

Prezenta procedură operaţională are ca scop stabilirea modului în care se realizează 

identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, sau orice alta forma 

de violenta asupra  copiilor din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Cireşarii” Ploieşti 

Stabileşte etapele ce trebuie urmate în cazul existenţei unui abuz, precum şi a atribuţiilor 

fiecărui membru de personal.   

Precizează documentele întocmite şi utilizate în derularea activităţii. 

Stabileşte persoanele care au obligaţia să cunoască şi să aplice prezenta procedură. 

Asigură o intervenţie de specialitate pentru fiecare beneficiar şi respectarea Standardelor 

Minime Obligatorii pentru C.P.R.U. 
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2.DOMENIUL DE APLICARE 

 

Prezenta procedură operaţională se aplică activităţii de protecţie a copilului împotriva oricărei 

forme de abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant, asupra copiilor din Centrul de 

Primire în Regim de Urgenţă « Cireşarii » Ploieşti, urmărindu-se prevenirea, identificarea, semnalarea, 

evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau  acuzaţiile de abuz asupra copiilor. 

În cadrul C.P.R.U. se  asigură încurajarea şi spijinirea sesizării oricărei forme de abuz din 

partea personalului sau a altor copii. 

Se asigură protecţie şi copiilor, orice suspiciune sau acuzaţie pivind comiterea unui abuz se 

soluţionează prompt, conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

Centrul de Primire în 

Regim de Urgenţă 

“CIREŞARII” Ploieşti 

Procedura operaţională 

 PROTECŢIA COPILULUI 

ÎMPOTRIVA ABUZURILOR SI 

NEGLIJARII 

Cod procedură : P.O. 32 – 19 

Ediţia II   

 

Revizia  

 

Exemplarul nr.               

 

 

5 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale (ce au legătura cu domeniul, România fiind membră UE) : 

 Convenţia O.N.U. cu privire la  drepturile copilului, ratificată prin Lege nr.18 / 

27.09.1990, republicată   

3.2. Legislaţie primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului) : 

 Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare 

 Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003 

3.3.Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau ordonanţelor Guvernului) : 

 Ordinul nr.25 din 11 ianuarie 2019  privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

specială 

 Hotărîrea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de    

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal 

 Ordinul S.G.G nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului ntern managerial al 

entitatilor publice 

3.4.Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne – instrucţiuni, precizări, 

decizii, ordine etc.) : 

 Regulamentul de Ordine Interioară al C.P.R.U. « Cireşarii » Ploieşti 

 Metodologia de Organizare şi Funcţionare a C.P.R.U. « Cireşarii »  Ploieşti 

 Fişele de post ale personalului 

 Dispoziţii interne 

 Coduri etice şi deontologice 

 Coduri de conduită 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA  

4.1. Definiţii 

 Activitate procedurală – proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili 

reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate a obiectivelor compartimentului şi/sau 

entităţii publice; 

 Actualizare procedură – constă fie în revizuirea procedurii sau în elaborarea unei noi ediţii 

 Atribuţie – un ansamblu de sarcini de acelaşi tip, necesare pentru realizarea unei anumite 

activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi care implică 

cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific 

 Copil – orice persoană în varstă de pană la 18 ani 

 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de 

regulă la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul 

reviziei anterioare 

 Fişa postului – document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde : denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specific privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv 

 Procedura documentată – modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces, 

editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri 

de sistem şi proceduri operaţionale 

 Procedura operaţională (procedura de lucru) – procedura care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fară aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice 

 Proces – un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare 

 Referire – realizarea unui document înregistrat în evidenţele instituţiei (SPAS, Poliţie, 

Parchet, etc.) şi transmis la D.G.A.S.P.C. – C.P.R.U., atât direct, cât şi prin intermediul 

clientului, iar în unele situaţii şi prin contactarea telefonică 

 Responsabilitate – obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică 

 Resurse – totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale 

 Revizie procedură – acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii, a unei proceduri, modificări ce implică de 

regulă sub 50% din conţinutul procedurii 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întample ceva  

 Evaluare detaliată – etapă a managementului de caz realizată de echipa multidisciplinară în 

vederea stabilirii intervenţiei personalizate pentru fiecare caz în parte 
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 Manager de caz – profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de standard, asigură 

coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială, desfăşurate în  interesul 

superior al copilului 

 Plasamentul – măsură de protecţie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, fata de copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a 

celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestuia 

 Plasamentul în regim de urgenţă – măsură de protecţie specială cu caracter temporar, care 

se stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau 

a celui abandonat în sistemul sanitar 

 Plan de servicii – instrument prin care se realizează planificarea acordării serviciilor si 

prestaţiilor pe baza evaluării psihosociale a copilului şi familiei în vederea prevenirii 

separării copilului de familia sa 

 Plan individualizat de protecţie – document prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-

un mediu familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de 

managerul de caz desemnat împreuna cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu 

copilul, după caz 

 Programe de intervenţie specifică – reflectă succesiunea de activităţi realizate într-o arie 

particulară de intervenţie (social, sănătate, educaţie, recuperare, etc.), destinate atingerii 

obiectivelor generale stabilite in PIP 

 Serviciu de tip rezidenţial – servicii prin care se asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea 

copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile 

legii, a măsurii plasamentului 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 

 

Abrevierea 

 

Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Prahova Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova 

8. SMO Standarde Minime Obligatorii 

9. PIP Plan Individualizat de Protecţie  

10. PIS Program de Intervenţie Specifică 

11. SMO Standarde Minime Obligatorii privind centrul de primire în 

regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat 

12. CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 

13. PRU Plasament în Regim de Urgenţă 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE  

 

5.1. Generalităţi 

 

           C.P.R.U. „Cireşarii” Ploieşti promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva 

oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau 

degradant.  Personalului centrului, copiilor beneficiari şi vizitatorilor le sunt aduse la cunoştinţă aceste 

proceduri.  

 Orice suspiciune sau acuzaţie privind comiterea unui abuz în cadrul centrului de primire în 

regim de urgenţă este soluţionată prompt şi conform legislaţiei în vigoare, astfel asigurându-se copiilor 

condiţii de siguranţă şi bunăstare.   

Copiii pot sesiza orice formă de abuz, acestea fiind consemnate în Registrul de evidenţă a 

cazurilor de abuz sau neglijeţă. 

  

5.2. Mod de lucru 

 

5.2.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii : 

 Prevenirea şi aplicarea de măsuri  de protejare a copiilor din C.P.R.U, împotriva oricăror 

forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau 

degradant ; 

 Personalul care are suspiciune sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a 

copilului are obligaţia de a înştiinţa imediat coordonatorul pentru aplicarea imediată a 

legislaţiei în vigoare ; 

 Semnalarea abuzului se va efectua cu număr de înregistrare, în scris, motivat, având descrise 

fapte care pot fi documentate; 

 Copiii beneficiază de programe de prevenire a abuzului, neglijării şi exploatării, la 

recomandarea psihologului. 

 Înregistrarea sesizării  

 Efectuarea de către conducerea unităţii a investigaţiilor cu privire la aspectele sesizate, dacă 

este cazul; 

 Transmiterea sesizării şi a informării scrise despre rezultatul investigaţiilor catre D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

 Informarea reclamantului despre soluţionarea sesizării. 

 

5.2.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 

 Beneficiarii CPRU Cireşarii Ploieşti au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, 

exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a 

oricăror forme de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de 

învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, 

internet, mass-media, medii sportive, comunitate etc. 

 

 CPRU Cireşarii Ploieşti aplică măsuri de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi 

soluţionare a suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor, în propria incintă.  

 Copii sunt sprijiniţi şi încurajaţi să sesizeze orice formă de abuz din parte personalului sau a 

altor copii ; 
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 Întreg personalul unităţii trebuie să acţioneze astfel încât dreptul copilului la protecţie 

împotriva abuzurilor să fie efectiv realizat; absolut toţi membrii personalului au obligaţia de 

a respecta acest drept şi de a sesiza în scris orice situaţie în care constată încălcarea acestui 

drept de către un alt membru al personalului sau de către orice altă persoană. Sesizările şi 

reclamaţiile cu privire la abuzul asupra copilului se înregistrează în Registrul de evidenta a 

cazurilor de abuz, neglijenta sau discriminare. 

 Personalul are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în momentul predării schimbului, 

în Registru procese verbale  predare-primire. Registrul se prezintă în fiecare dimineaţă 

psihologului de catre ofiterul de serviciu, pentru a se controla dacă exista situaţii în care se 

poate suspecta abuzul sau neglijenta asupra unui copil. Raportul privind starea copiilor se 

semnează atât de personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura;  

 Eventualele semne de violenţă sau comportamente inexplicabile ale copilului observate ulterior 

preluării serviciului vor fi, de asemenea, anunţate imediat personalului medical, cât și șefului 

de centru, asistentului social și psihologului. 

 Personalul medical are obligaţia de a acţiona imediat, în mod corespunzator situaţiei, pentru 

înalturarea oricărui eventual risc identificat cu privire la sănătatea/ integritatea copilului. În 

acest sens va lua legătura, dacă este cazul, cu medicul de familie sau va solicita de urgenţă 

serviciul 112.   

 Pe parcursul întregii zile, personalul (inclusiv cel medical) va observa, atunci când vine în 

contact cu copiii, starea generală a acestora precum şi aparitia unor eventuale semne de abuz. 

 Dacă personalul medical constată că într-adevăr copilul a suferit un abuz, anunţă imediat şeful 

de centru. Personalul medical are obligaţia de a acţiona imediat, în mod corespunzător situaţiei, 

pentru înlăturarea oricărui eventual risc identificat cu privire la sănătatea/ integritatea copilului.  

 Asistentul medical asigură completarea Fişei de Semnalare a abuzurilor şi anunţă, dupa caz,  

salvarea, poliţia şi/sau procuratura. 

 Pe parcursul întregii zile, personalul (inclusiv cel medical) observă, starea generală a copiilor, 

precum şi apariţia unor eventuale semne de abuz.  

 Agresarea verbală sau fizică a copiilor sunt strict interzise, fiind pedepsite conform legii. 

 În termen de maxim de 2 ore de la primirea sesizării/reclamaţiei, şeful de centru are obligaţia 

informării în scris a D.G.A.S.P.C. . 

 Reclamaţiile cu privire la abuzuri asupra copiilor se pot face de către orice persoană care 

observă o situaţie de acest gen, semnalând D.G.A.S.P.C, iar în cazul în care situaţia de abuz a 

fost identificată în cadrul centrului, coordonatorul centrului sau persoana care a semnalat, are 

obligaţia de a sesiza D.G.A.S.P.C . 

 Copiii beneficiază de programe de informare şi consiliere cu privire la identificare şi prevenire 

a abuzului, neglijării şi exploatării organizate sau facilitate de către centru. 

 Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere copiilor care au fost abuzaţi, neglijaţi, intimidaţi 

sau discriminaţi, sau se facilitează accesul acestora la serviciile de specialitate facilitate de 

furnizorul de servicii. 

 Personalul centrului este instruit astfel încât să recunoască  şi să prevină formele de abuz şi 

neglijare, sesiunile de informare şi instruire fiind consemnate în Registrul privind instruirea şi 

formarea continuă a personalului. 

 Seful centrului monitorizează situaţia cazurilor de abuz şi are permanent evidenţa privind  

numarul de sesizări efectuate de copii, familiile sau reprezentanţii legali ai acestora  privind 

suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 
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de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care 

au necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum şi intervenţia organelor de 

cercetare penală. 

 

 

5.2.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 

 

 În C.P.R.U. Cireşarii Ploieşti se promovează şi se aplică măsuri de protejare împotriva 

oricărei forme de abuz, copiii trăiesc în conditii de siguranţă şi bunăstare. 

 Suspiciunile sau acuzaţiile privind comiterea unui abuz sunt soluţionate prompt, conform 

legislaţiei în vigoare. 
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6. RESPONSABILITĂŢI  

 

6.1. Instructorul de educaţie sau îngrijitorul copii si orice persoana angajata a centrului: 

- Consemnează în scris, starea copiilor în momentul predării schimbului în  Registrul de procese 

verbale  predare-primire şi îl prezintă   persoanei desemnate de şeful centrului, (psiholog), în 

fiecare dimineaţă . 

- Observă eventualele semne de violenţă sau comportamente abuzive, asupra copiilor şi 

informează personalul medical. 

- Acţioneză astfel încât dreptul copilului la protecţie împotriva abuzurilor să fie realizat în cadrul 

C.P.R.U. Cireşarii Ploieşti. 

 

6.2. Asistentul medical : 

- Constată dacă,  copilul a suferit un abuz şi anunţă şeful de centru; 

- Completeaza si inregistreaza Fişa de semnalare  abuz şi informează şeful de centru şi anunţă, 

dupa caz,  salvarea, poliţia şi/sau procuratura; 

- Acţionează în mod corespunzător situaţiei, pentru înlăturarea oricărui eventual risc identificat 

cu privire la sănătatea/ integritatea copilului; 

- Acţionează astfel încât dreptul copilului la protecţie împotriva abuzurilor să fie realizat în 

cadrul C.P.R.U. Cireşarii Ploieşti. 

 

6.3. Psihologul : 

- Recomandă programe de informare şi consiliere cu privire la identificare şi prevenire a 

abuzului, neglijării şi exploatării organizate sau facilitate de către centru;  

- Verifică în  Registrul de procese verbale ( predare-primire schimb) şi informează şeful 

centrului cu privire la semnalarea eventualelor abuzuri; 

- Solicită informaţii de specialitate despre starea copilului; 

- Acorda sprijin psihologic şi consiliere copiilor care au fost abuzaţi, neglijaţi, intimidaţi sau 

discriminaţi; 

- Acţionează astfel încât dreptul copilului la protecţie împotriva abuzurilor să fie realizat în 

cadrul C.P.R.U. Cireşarii Ploieşti. 

 

6.4. Sef C.P.R.U. Cireşarii 

- Examinează aspectele sesizate şi investighează  aspectele semnalate; 

- Informează D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la existenţa sesizării in maxim 2 ore; 

- Informează reclamantul despre modul de soluţionare a sesizării in situatia in care familia, 

apratinatorul legal al copilului a semnalat un abuz in cadrul centrului; 

- Acţionează astfel încât dreptul copilului la protecţie împotriva abuzurilor să fie realizat în 

cadrul C.P.R.U. Cireşarii Ploieşti; 

- Monitorizează situaţia cazurilor de abuz şi are permanent evidenţa privind  numarul de sesizări 

efectuate de copii, familiile sau reprezentanţii legali ai acestora  privind suspiciuni sau situaţii 

evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii de abuz, neglijare şi 

exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul cazurilor în care sunt 

implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au necesitat anunţarea 

salvării şi intervenţia medicală, precum şi intervenţia organelor de cercetare penală. 

- Asigură copiilor programe de informare şi consiliere cu privire la identificare şi prevenire a 

abuzului, neglijării şi exploatării organizate de către centru. 
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- Asigură instruirea personalului centrului astfel încât aceştia să poată să recunoască  şi să 

prevină formele de abuz şi neglijare, sesiunile de informare şi instruire fiind consemnate în 

Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. 

 

 

6.5. D.G.A.S.P.C. Prahova : 

- Efectuează ancheta pentru clarificarea aspectelor semnalate şi dispune măsuri; 

- Informează reclamantul despre modul de soluţionare a sesizării in situatia in care aceasta a fost 

facuta la D.G.A.S.P.C. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Ediţia 

 

Data 

ediţiei 

 

Revizia 

 

Data 

 

Nr. 

pag. 

 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

 

1. 

 

Ediţia I 

 

01.04.2009 

    

 

 

 

 

2. 

   

Revizia 1 

 

01.04.2011 

 Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzează revizia 

 

 

3. 

   

Revizia 2 

 

09.06.2015 

 Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzează revizia 

 

 

4. 

   

Revizia 3 

 

13.03.2017 

 Actualizare listă 

persoane la care se 

difuzează revizia 

 

 

5. 

 

Ediţia II 

03.06.2019    Conform OSGG 

600/2018 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Compartiment 

Nume şi 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor  

de  drept  

sau delegat 

   Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

 

Semnătura 

 

Data 

   

Obs. 

 

Semnătura 

 

Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
        

 

2. 
        

 

3. 
        

 

4. 
        

 

5. 
        

 

6. 
        

 

7. 
        

 

8. 
        

 

9. 
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartimen

t 

Nume şi 

prenume 

Data 

primir

ii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
informare CPRU 

Cireşarii 

Sterescu 

Mirela  
  

  

2.  
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Ariciu 

Nicoleta 
  

  

3.  

informare, 

aplicare, 

arhivare 

CPRU 

Cireşarii 

Zamfir 

Andreea 
  

  

4.  
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Nicolae 

Ani-Maria 
  

  

5.  
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Mocanu 

Violeta 

  
  

6.  
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Szabo 

Stefania 

  
  

7.  
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Bente 

Gabriela 

  
  

8.  
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Androne 

Iuliana 

  
  

9.  
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Reissfeld 

Adriana 

  
  

  10. 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Popescu 

Bogdan 

  
  

11. 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Roxana 

  
  

12. 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Balanescu 

Sorin 

  
  

13. 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Enescu 

Sorin 

  
  

14. 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Dalaca 

Daniela 

  
  

15. 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Bunescu 

Lucia 

  
  

16 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Enache 

Mirela 

  
  

17 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Şoarice 

Teodora 
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Nr. ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartimen

t 

Nume şi 

prenume 

Data 

primir

ii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

18 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Bratosin 

Marinela 

  
  

19 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Cornelia 

  
  

20 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Stanciu 

Gabriel 

  
  

21 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Anghelache 

Sandu 

  
  

22 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Mircea 

  
  

23 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Avram 

Ilieana 

  
  

24 
informare, 

arhivare 

CPRU 

Cireşarii 

Ioan 

Corina 

  
  

25 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Pascu 

Vasile 

  
  

26 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Marin 

Daniela 

  
  

27 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Raduta  

Mihai 

  
  

28 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Mocanu 

Mihaela 

  
  

29 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Dancescu 

Ionela 

  
  

30 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Holtei  

Carmen 

  
  

32 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Vasile 

Mihaela 

  
  

33 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Stroie 

Vasile 

  
  

34 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Stroie 

Antoaneta 

  
  

35 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Stanciu 

Tatiana 

  
  

36 
informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Preda 

Cristiana 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTUL SOCIAL  

-înregistrează sesizarea şi informează şeful de centru 

-completează şi înregistrează Fişa de semnalare  

abuz; 

 

INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE SAU ÎNGRIJITOR COPII 
- completează Fişa de semnalare a abuzurilor 

- consemnează în scris, starea copiilor în momentul predării schimbului (Registrul de 

Procese Verbale) 

- prezintă persoanei (psiholog) desemnate de şeful centrului, Registrul de Procese 

Verbale 

 

PSIHOLOG 

-verifică Registrul de Procese 

Verbale şi informează şeful 

centrului cu privire la semnalarea 

eventualelor abuzuri 

 

SEF C.P.R.U. CIREŞARII 

-examinează aspectele sesizate şi investighează  aspectele 

semnalate 

-informează D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la existenţa 

sesizării şi (dacă este cazul) aspectele constatate personal  

 

D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

-efectuează ancheta pentru clarificarea aspectelor 

semnalate şi dispune măsuri 

-informează reclamantul despre modul de soluţionare a 

sesizării 
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10. ANEXE 

 

a.Fişă de Semnalare abuz 
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CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA  

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 

   CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA „CIRESARII”  PLOIESTI 

STR. RARISTEI, NR. 62C   TEL./FAX   0244-593264    e-mail : cpruciresariiploiesti@yahoo.ro 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

Nr.________/__________________                                                         
                                                Avizat,  

                                  Sef Centru 

 

FIŞĂ DE SEMNALARE ABUZ 
 

1. Persoana care semnalează situatia de abuz:  

- Nume si prenume: ......................................................................................................... 

- Domiciliul/Adresa: ....................................................................................................... 

- Tel: ................................................................................................................................ 

   

2. Date generale despre victimă: 

- Nume şi prenume: .................................................................................................... 

- Varsta: ...................................................................................................................... 

- Domiciliul: ................................................................................................................ 

 

3. Suspiciune/situaţie de abuz (pot fi mai multe variante de răspuns) 

Nr. Tipul de abuz DA 

1 Abuz fizic  

2 Abuz sexual  

3 Abuz emoţional  

4 Altele (specificaţii)  

 

4. Descrierea scurtă a situaţiei (data la care s-a produs abuzul/ locul unde s-a produs/ date 

despre agresor, persoanele implicate, etc.) 

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

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

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

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

Numele şi prenumele persoanei care a completat fişa: ..................................................... 

Semnătura: ............................................................................................................................ 

Data: ...................................................................................................................................... 

 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții 
abilitate de către angajații DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele 

menționate mai sus. 

mailto:cpruciresariiploiesti@yahoo.ro
http://www.copilprahova.ro/
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    CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                        Anexa nr.3.21.2 

La Hotărârea ………. 

                                                                                                       din …………… 
 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL 

CU CAZARE ”CENTRUL MATERNAL” DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ”CIREȘARII” PLOIEȘTI 
 

 

 

 

 

ART. 1  

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al servicului social cu 

cazare ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” 

Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării funcţionării 

acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 

persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2  

Identificarea serviciului social 

Serviciul social ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Cireșarii” Ploiești, cod serviciu social 8790 CR MC I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, acreditat conform 

certificatului de acreditare seria AF nr. 000837 din 28.05.2014 și are sediul în . municipiului 

Ploiești, str. Rariștei nr. 62C, județul Prahova. 

 

ART. 3  

Scopul serviciului social  

(1) ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” 

Ploiești este unitate fără personalitate juridică și are rolul de a prevenii separarea copilului de 

părinţii săi prin construcția și consolidarea relației mamă – copil.  

(2) Misiunea centrului maternal privește asigurarea protecției și îngrijirii cuplului mamă - copil, 

precum și a femeilor gravide aflate în situații de dificultate, într-un mediu apropiat de cel 

familial. 

(3) ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” 

Ploiești asigură accesul beneficiarilor la găzduire, îngrijire , educație și servicii de pregătire 

pentru viața independentă, precum și pentru integrare/ reintegrare familială și socio-profesională 

 

ART. 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” 

Ploiești, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările 
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ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale. 

(3) ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” 

Ploiești, este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr 138/29.10.2019 şi 

funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova, ca unitate fără personalitate juridică. 

 

ART. 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciului social cu cazare ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării Serviciului Social cu cazare ”CENTRUL 

MATERNAL” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești sunt 

următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu); 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 

cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciului social cu cazare ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești pot fi mame cu copii aflați în risc de 

separare de familie și femei gravide aflate în situații de dificultate: 

a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuință și/sau care se confruntă cu 

mari probleme financiare, profesionale și relaționale; 

- mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate 

incapabile să le ofere nici un fel de suport; 

- mame cu copii/gravide victime ale violenței domestice 

b) cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce 

copilul a avut o măsură de protecție specială. 

c) mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecție specială a 

copilului. 

 (2) Condiţiile de admitere  

a) Centrul întocmește, pentru fiecare beneficiar, un dosar personal care conține obligatoriu 

următoarele documente: 

 cererea beneficiarului; 

 dispoziția conducătorului furnizorului de servicii privind admeterea beneficiarului în 

centru/dispozitia de incetare servicii 

 după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau a instanței de judecată 

privind instituirea/încetarea măsurii de protecție, în copie; 

 certificatul de naștere al beneficiarului și cartea de identitate a acestuia, în copie; 

 certificatul/certificatele de naștere al copilului/ale copiilor, în copie; 

 după caz, acte de stare civilă ale beneficiarilor, în copie; 

 contractul de furnizare servicii încheiat intre furnizorul de servicii sociale și 

beneficiar 

 documentul privind evaluarea inițială, în baza cărei s-a recomandat admiterea 

beneficiarului în centru; 

 programul de acomodare a beneficiarului; 

 planul individualizat de protecție intocmit pentru copilul beneficiarului; 

 fișa de evaluare socială a beneficiarului; 

 fișa de evaluare medicală a beneficiarului; 

 fișa de evaluare psihologică a beneficiarului; 

 fișa de evaluare educațională a beneficiarului; 

 rapoartele trimestriale privind evoluția situației beneficiarilor pe perioada rezidenței 

în centru și a serviciilor acordate; 

 planul de servicii post rezidență; 

 alte documente relevante pentru situația și evoluția beneficiarului. 

b) Criterii de eligibilitate: 

o mame cu copii nou-născuți, cu risc de abandon (în general mame singure, mame 

minore, mame provenind din familii marginalizate, mame cu situaţie materială 

precară,fără locuinţă, mame care nu au fost decăzute din drepturile părinteşti, 

mame lipsite de sprijinul familiei sau în conflict cu familia etc) 

o mame și copii aflați pe stradă sau tinere foste copii ai străzii cu copii; 

 cuplul mamă - copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce 

copilul a avut o măsură de protecție;  

 gravide în dificultate (aflate în una/ mai multe din situațiile prezentate anterior) 

pe parcursul ultimului trimestru de sarcină  

 reşedinţa mamei pe teritoriul judeţului Prahova; 
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c) Admiterea beneficiarilor în centru se realizează conform: 

 dispoziției directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova, în baza planului de 

servicii elaborat de serviciul public de asistență socială al localității pe a cărei 

rază teritorială își are domiciliul/rezidența beneficiarul  

 hotărârii de plasament emisă de comisia pentru protecția copilului sau a sentinței 

civile de instanța judecătorească, în cazul în care mama/gravida este minoră, în risc 

de separare temporară sau definitivă de părinții săi. 

 În cazul gravidei minore care are deja instituită măsură plasamentului sau a 

plasamentului în regim de urgență, situația acesteia va fi reevaluată în noul context în 

vederea transferului în centru printr-o nouă măsură de protecție. 

d) Contractul de rezidenţă:  
Furnizarea serviciilor planificate și acordate în centru se realizează în baza unui contract 

de furnizare servicii, încheiat între beneficiar și centru/ furnizorul de servicii sociale, pe durată 

determinată. Se recomandă ca durata medie a contractului să fie de 6 luni și cea maximă de 2 

ani.  

Contractul de furnizare servicii conține informații privind misiunea centrului, date de 

identificare ale părților semnatare ale contractului, perioada de găzduire, motivele cererii de 

admitere în centru, obiectivele asigurării asistenței în cadrul centrului și serviciile acordate, 

responsabilitățile părților. 

În cazul mamei/gravidei minore, contractul de furnizare servicii este semnat de părinții 

sau reprezentantul legal al acesteia. Pentru mamele/gravidele minore cu vârsta peste 16 ani, 

contractul este semnat și de acestea, însă după o evaluare și consiliere psihologică prealabilă prin 

care se urmărește a se stabili dacă își poate asuma respectarea prevederilor cuprinse în contract și 

semnarea acestuia. 

În cazul gravidei minore cu măsură de protecție luată după naștere se încheie un nou 

contract de furnizare servicii, în aceleași condiții menționate anterior. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor 

Încetarea rezidenței beneficiarilor în centrul maternal se realizează în condițiile prevăzute 

de lege și numai cu pregătirea prealabilă a acestora. Beneficiarii centrului sunt pregătiți pentru 

ieșirea din centru și dispun de informațiile și mijloacele necesare pentru părăsirea acestuia în 

condiții sigure. 

Centrul asigură pregătirea beneficiarului pentru ieșirea sa din centru sau, după caz, pentru 

transferul în cadrul altui serviciu social 

Pregătirea părăsirii centrului are în vedere, în principal:  

 realizarea unei evaluări finale a nevoilor cuplului mamă-copil sau a femeii 

gravide, în vederea elaborării planului de servicii post-rezidențiale care să 

consolideze abilitățile dobândite de beneficiari pe perioada găzduirii în centru;  

 beneficiarii vor fi informați cu privire la activitățile și serviciile planificate și alte 

demersuri ce urmează a fi întreprinse;  

 informarea în scris a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriei 

localității în a cărei rază teritorială va avea domiciliul/rezidența beneficiarul după 

părăsirea centrului, în vederea implementării și monitorizării planului de servicii 

post rezidențiale;  

 realizarea tuturor formalităților administrative și legale pentru părăsirea centrului 

de către cuplul mamă - copil sau de femeia gravidă. 

Încetarea serviciilor se poate face înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul 

de furnizare de servicii în următoarele situații: 

 la solicitarea scrisă a beneficiarului, dacă acesta este persoană adultă;  

 dacă s-au identificat alte soluții pentru asistarea și protejarea beneficiarului în alte 

centre care pot oferi condiții mai bune;  
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 încălcarea repetată, de către beneficiarii adulți, a clauzelor contractului de 

furnizare de servicii, precum și a regulamentelor interne. În acestă situație, 

managerul de caz trebuie să evalueze situația de pericol iminent pentru copil/copii 

și, după caz, să propună luarea unei măsuri de protecție specială, conform legii. 

Indiferent de modul în care beneficiarul părăsește centrul, șeful centrului acestuia se 

asigură că acesta este instruit și primește copia planului de servicii sociale post rezidență. 

Personalul centrului, consiliază și copiii beneficiarilor, în funcție de vârsta și gradul lor 

de maturitate, cu privire la perioada ce va urma după părăsirea centrului. 

Centrul se asigură că părăsirea serviciului de către beneficiari se realizează în condiții de 

securitate. Centrul cunoaște și consemnează în scris, modalitatea de transport și/sau condițiile în 

care beneficiarii părăsesc serviciul, precum și locul în care vor merge aceștia 

(domiciliul/rezidența). 

Centrul deține un registru de evidență privind încetarea serviciilor acordate în care se 

consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, 

precum și data la care s-a realizat informarea în scris a serviciul public de asistență socială din 

localitatea unde va avea domiciliul/rezidența beneficiarul, în perioada imediat următoare 

părăsirii centrului. 

În cazul părăsirii centrului de către beneficiar, contractul de furnizare servicii încheiat cu 

acesta devine nul de drept. Dacă beneficiarul are copii în îngrijire, șeful centrului anunță 

managerul de caz al beneficiarului care va demara demersurile necesare pentru identificarea 

locului în care se află acesta și stabilirea măsurilor de protecție pentru copii, după caz. 

(4) Centrul elaborează și aplică o Cartă a drepturilor beneficiarilor. Carta drepturilor 

beneficiarilor are în vedere respectarea următoarelor drepturi: 

a) dreptul de a fi informați asupra drepturilor și obligațiilor lor în calitate de beneficiari ai 

centrului și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc; 

b) dreptul de a-și desfășura activitățile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur și 

funcțional; 

c) dreptul de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieții lor și de 

a-și exprima liber opiniile; 

d) dreptul de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

e) dreptul de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii; 

f) dreptul de a li se asigura confidențialitatea asupra datelor personale; 

g) dreptul de a nu fi abuzați, neglijați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați; 

h) dreptul de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe; 

i) dreptul de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse 

sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii; 

j) dreptul de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite 

de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de 

furnizare servicii; 

k) dreptul de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

l) dreptul de a beneficia de un spațiu personal de cazare; 

m) dreptul de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, 

religioase, sexuale, conform legi; 

n) dreptul de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale; 

o) dreptul de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare; 

p) dreptul de a practica cultul religios dorit; 

q) dreptul de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, 

împotriva voinței lor; 

r) dreptul de a accesa toate spațiile și echipamentele comune; 

s) dreptul de a fi informați despre procedurile aplicate în centru; 

t) dreptul de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului 

personal. 
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 (5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul centrului maternal au umătoarele 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; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament și a celorlalte norme interne existente si sa 

cunoasca procedurile de lucru din cadrul centrului. 

 

ART. 7  

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social cu cazare ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încehiat cu persoana 

beneficiară; 

2. cazare/ găzduire pe perioadă determinată în condițiile legii 

3. îngrijire personală – igienă și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

4. asigură hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 

necesare protecţiei speciale a copiilor şi a mamelor care beneficiază de acest tip 

de serviciu. 

5. educație și servicii de pregătire pentru viață independentă, precum și pentru 

integrarea/ reintegrarea familială și socio profesională. 

6. asistență pentru sănătate: menţinerea stării de sănătate, asistenţă medicală a 

beneficiarilor; 

7. educare, supraveghere, socializare.  

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale informative despre serviciile oferite și oferirea acestora 

beneficiarilor, reprezentanților legali,  autorităților publice și publicului larg 

2. campanii de promovare a centrului în spitale, maternităţi, primării, și prin intermediul 

mass-media locale, etc.; 

3. realizarea de materiale informative despre serviciile partenere ale centrului existente în 

comunitate; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

5. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme de 

organizare ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor 

sociale furnizate; 

6. organizarea de acțiuni în comunitate în vederea relaționării beneficiarilor cu persoane din 

mediul exterior insituției; 

7. prezentarea schematică a serviciilor sociale existente în aria teritorială a localității în care 

este situat centrul, în care se precizează relațiile și conexiunile cu serviciile respective; 

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. Elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor 

beneficiarilor înscrise în Cartă; 

3. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor asupra drepturilor înscrise în Cartă; 

4. Elaborarea Codului de Etica; 
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5. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, 

cunoașterii și aplicării Codului de etică; 

6. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de 

viață sănătos precum și asupra drepturilor fundamentale; 

7. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/ reprezentanților legali cu privire la 

tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte 

forme de tratament degradant; 

8. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali 

cu privire la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

9. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, 

comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia 

se află; 

10. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile 

primite; 

11. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor 

12. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului în vederea respectării drepturilor 

beneficiarilor, prevăzute de legislația națională și internațională în domeniul drepturilor  

și libertăților civile; 

13. Organizarea de cursuri de formare privind problematica protejării beneficiarilor 

împotriva abuzului, neglijării și exploatării, pentru întreg personalul; 

14. Colaborarea cu instituții și organizații publice și private în vederea stimulării participării 

beneficiarilor la viața socială a comunității; 

15. Valorizarea mamei în rolul său de părinte, în spiritul respectării confidenţialităţii şi a 

demnităţii cuplului mamă-copil 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea obiectivelor cuprinse în planul personalizat de intervenţie și/sau în planul 

individualizat de protecție; 

2. întâlniri/ conferințe de caz; 

3. întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea 

demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a serviciului social, pe baza 

standardelor de calitate, conform legislației în vigoare; 

4. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

5. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfasurată în 

cadrul serviciului social; 

6. elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în 

cadrul serviciilor sociale; 

7. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

8. evaluarea performanţelor individuale ale personalului; 

9. formarea profesională continuă a personalului; 

10. elaborarea Planului anual de acțiune; 

11. elaborarea Proiectului instituțional; 

12. elaborarea anuală a Raportului de activitate; 

13. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană 

pentru Plăți și Inspecției Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, 

precum și alte foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. Funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și 

funcționare; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 
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3. Întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului în vederea asigurării resurselor 

bănești necesare desfășurării activității în condițiile prevăzute de lege; 

4. Asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, 

instalații, dotări, aparatură; 

5. Realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 

desfășurări a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. Identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă 

module de instruire privind: egalitatea de șanse; pevenirea, recunoașterea și raportarea 

formelor de exploatare; violență și abuz; respect pentru diversitate; respect pentru 

autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 

7. Întocmirea referatelor de necesitate, în vederea dobândirii tuturor bunurilor necesare 

copiilor, precum și pentru asigurarea unui mediu corespunzator din toate punctele de 

vedere; 

8. Stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal în funcție de : capacitatea 

centrului; asigurarea permanenței pe timp de zi și de noapte; raportul optim adulți copii 

recomandat; optimizarea utilizării timpului de lucru de către salariații centrului; 

programarea concediilor de odihnă a salariaților; întocmirea graficelor de lucru și a 

pontajului lunar și verificarea prezenței personalului. 

9. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și 

donațiile; 

10. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

ART 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social ”CENTRUL MATERNAL” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Cireșarii” Ploiești funcţionează cu un număr total de 27 salariați, conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/29.10.2019  din care: 

a) personal de conducere:  şef complex, șef serviciu contabilitate-administrativ - 2 posturi; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 14 

posturi; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire - 11 posturi; 

d) voluntari 

(2) Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

(3) Încadrarea personalului centrului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcții aprobat. 

(4) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în 

funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate. 

 

ART. 9  

Personalul de conducere 

(1) Conducerea Centrului Maternal este asigurată de : 

- un șef complex                                        111225 

- un șef serviciu contabilitate-administrativ 111225 

(2) Atribuţiile șefului complex sunt: 

1. asigură, în cadrul unitatii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

2.ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 
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6.răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul din cadrul unității și dispune, în 

limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

7.organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului 

de organizare si functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează 

desfășurarea activității în cadrul unității ;  

8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice și a numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul 

unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor 

alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor 

și întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, 

dupa caz, normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătătirea activității de asistenta 

sociala in instititie, 

19. evalueaza anual personalul din subordine si propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu 

respectă legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor 

fără plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat si cuantumul 

primelor, in raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea finaciară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care 

cuprind numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri 

tratate și  nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță 

la risc aprobate de conducerea entității publice; 
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32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

35.intocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 

44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea 

DGASPC Prahova, in limita competentei. 

(3) Atribuțiile șefului serviciu contabilitate-administrativ sunt : 

a. asigură cunoașterea și aplicarea normelor legale din domeniu; 

b. ține la zi evidența sintetică și analitică a contabilității centrului; 

c. preia notele de recepție însoțite de facturi și comenzi și le înregistrează în contabilitate; 

d. întocmește ordine de plată pentru furnizorii de bunuri materiale, utilități, prestări servicii 

în  vederea efectuării plaților de către D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

e. întocmește documentația în vederea deschiderii de credite; 

f. la inceputul fiecarei luni redactează balanțele privind gestiunile din magazie și de pe 

teren; 

g. întocmește notele contabile; 

h. întocmește balanța de verificare lunară, în baza situațiilor anexe; 

i. completează lunar Registrul Jurnal și annual  Registrul Inventar conform legislației în 

vigoare; 

j. verifică statele de plată, stabilește contribuțiile către bugetul de stat și cel al asigurărilor 

sociale; 

k. întocmește lunar documentația privind garanțiile materiale ale gestionarilor de bunuri din 

centru; 

l. îndeplinește și alte atribuții sau sarcini stabilite de lege ori de organismele abilitate;  

m. respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 

n. se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

o. participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ;  

p. aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de 

control intern managerial ; 

q. semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

r. identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

s. sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil 

este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ; 
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t. împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial ; 

u. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

v. colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor,identificării de 

resurse; 

w. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

x. sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

y. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

z. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

aa. are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

bb. cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

cc. îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

(4) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(5) 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. 

(6) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de  șef serviciu contabilitate-administrativ trebuie să fie 

absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul economic, cu vechime de minimum 4 

ani în domeniul financiar-contabil. 

(7) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este: 

a) asistent social (263501) 

b) psiholog (263401) 

c) instructor de educație (235204) 

d) asistent medical  (325901)  

e) îngrijitor  (531101) 

(2) Atribuții specifice pentru fiecare post ale personalului de specialitate : 

a.  Asistent social  

 Înscrie în registrul unic intrarea/ieșirea  beneficiarilor (mamă/copil) în instituție conform 

actelor justificative; 

 Întocmește referatul cu propunere de internare; 

 Întocmește dispoziția de admitere a cuplului mama-copil , care va fi semnată de directorul 

executiv al DGASPC Prahova; 

 Investighează situația cuplului mama / copil admis în centru; 

 Se deplasează pe teren la domiciliul beneficiarilor pentru intocmirea anchetelor sociale; 

  Intocmește raportul de anchetă socială pentru beneficiarii admiși; 

 Intocmește raportul de vizita; 

 Lucreaza in parteneriat cu asistentul social din localitatea în care mama și copilul vor avea 

domiciliul după ce serviciile vor fi încetate pentru aceștia în cadrul Centrului Maternal; 

 Realizează planul de acomodare al beneficiarilor împreuna cu psihologul și instructorul de 

educație; 

 Întocmeste fișa de evaluare socială a beneficiarilor; 
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 Realizează fișa de monitorizare pentru beneficiari alături de personalul specializat din 

centru: psiholog, instructor educație, asistent medical; 

 Întocmeste rapoartele trimestriale privind situația beneficiarilor; 

 Întocmeste programul de integrare/reintegrare socială pentru beneficiari; 

 Împreună cu psihologul și asistentul medical oferă sprijin, pentru rezolvarea problemelor  și 

pentru a le asigura acestora asistența necesară în vederea accesului la toate tipurile de 

servicii (sociale, medicale, educaționale etc.); 

 Acordă asistență și sprijin rudelor, ale beneficiarilor aflați în dificultate pentru menținerea 

sau revenirea acestora în familia naturală sau extinsă; 

 Ia declarații scrise copilului și adultului referitoare la relațiile intrafamiliale și condițiile care 

au dus la instituționalizarea lor, în vederea soluționarii situației; 

 Colaborează cu organele de poliție în scopul identificării  și a rezolvării cazurilor 

beneficiarilor aflați în pericol; 

 Colaborează cu serviciile din cadrul DGASPC Prahova pentru soluționarea  tuturor nevoilor 

beneficiarilor; 

 Întocmeste planul personalizat de intervenție pentru beneficiarul adult și respectiv planul 

individualizat de protecție pentru copil alături de personalul specializat din centru: psiholog, 

instructor educație, asistent medical; 

 Urmarește procesul de reintegrare socio-profesionala a beneficiarilor; 

 Facilitează participarea mamelor din cadrul centrului la cursuri de calificare și recalificare in 

vederea integrării/reintegrării profesionale; 

 Asigură servicii și activități care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educație, 

socializare, stabilite prin evaluarea realizată de managerul de caz; 

 Asigură accesul și condițiile pentru toți beneficiarii aflați în protecție, pentru ca aceștia să 

poată contacta și implica în viața lor orice persoană, instituție, asociație sau serviciu din 

comunitate, conform propriilor dorințe, cu excepția restricțiilor prevăzute în metodologia de 

organizare și funcționare și planul de servicii; 

 Încurajează și sprijină beneficiarii să participe la desfașurarea activităților din cadrul 

serviciului și sa-și asume responsabilitațile; 

 Exercita functia de responsabil de caz; 

 Participă la constituirea, implementarea şi monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoştinţă superiorului ierarhic propunerile de îmbunătăţire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Completează Cartea de imobil. 

 Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la beneficiari. 

 Sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui 

beneficiar este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui 

adult/copil. 

 Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial.  

 Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra beneficiarilor. 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. 

 Răspunde de baza de date a unitatii; 

 Pune la dispozitie beneficiarilor: Carta drepturilor si obligatiilor si Regulamentul centrului; 

 intocmeste alaturi de ceilalti specialisti din centru documentele acreditarii si urmareste 

aplicarea corecta si la timp a procedurilor; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

b.  Psiholog 
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 Asigură evaluare şi reevaluarea psihologică a mamei și copilului, a evoluţiei relaţiei afective 

mamă-copil, precum şi a gradului de dezvoltare a responsabilităţii materne;  

 Consiliază mama în vederea depăşirii situaţiilor de criză, consolidarea relaţiilor mamă-copil, 

reintegrarea familială, etc.;  

 Stimulează formarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor materne (a capacităților de 

asigurare a îngrijirii corespunzatoare și securității copilului, de satisfacere a nevoilor 

emotionale ale copilului) și a unui mediu securizant; 

 Evaluează contextul familial, socio-economic, profesional și cultural în care apar și se 

manifesta probleme psihologice de natură să afecteze relațiile normale copil-mamă/părinţi, 

copil-membrii familiei naturale/lărgite; 

 Asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, 

emoţionale şi de sănătate ale beneficiarilor, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi; 

 Modereaza grupuri de suport; 

 Asigură sevicii de consiliere mamelor (minore sau persoane adulte); 

 Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

 Participă la constituirea, implementarea şi monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoştinţă superiorului ierarhic propunerile de îmbunătăţire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităţilor stabilite prin fişa postului ; 

 Respectă regulile de confidenţialitate a informaţiilor referitoare la beneficiari; 

 Sesizează imediat conducerea instituţiei dacă integritatea fizică şi morală a vreunui 

beneficiar este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârşit asupra vreunui 

adult/copil; 

 Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial ;  

 Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra beneficiarilor ; 

 Cunoaşte şi respectă prevederile R.I. şi M.O.F ; 

 Îndeplineşte orice sarcină trasată de conducerea unităţii în limitele de competenţă. 

 

c.  Instructor de educație 

 Asigură beneficiarilor  din centru suportul afectiv și educativ constând în acțiuni destinate 

dezvoltării autonomiei în viața cotidiană, a capacităților de comunicare și integrare 

socială ; 

 Preia de la îngrijitorul de copii (tura de noapte)- dimineața și predă acestuia (seara) grupa 

de beneficiari (mamă/copil) existentă în Centru ; 

 Întocmește procesul-verbal de predare a schimbului conținând toate informațiile relevante 

despre beneficiari (sănătate, comportament, recomandări de urmărit), cât și starea 

inventarului ; 

 Înscrie beneficiarii în registrul unic de evidență, în conformitate cu documentele 

justificative (procese-verbale, adrese etc), în afara programului de lucru a asistentului  

 Ajută mama să dobandească deprinderi și reguli de baza ( de igiena personală a copilului, 

a spațiului locativ, a alimentației, de prevenire a îmbolnăvirilor) pentru creșterea copilului, 

privind activități individuale și de grup ; 

 Asigură supervizarea mamelor și supravegherea copiilor în spațiile colective de joacă, 

răspunzând direct de copiii ale căror mame lipsesc din centru pentru un anumit numar de 

ore, datorită unor activități în comunitate incluse în PPI ; 

 Urmarește relația mamă-copil, oferă feed-back și îndrumare mamelor cu scopul creării 

unui atașament securizant având ca scop final reintegrarea în familie ; 
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 Sprijină mama să-si dezvolte deprinderile de bază necesare pentru creșterea copilului( cum 

să-l hrăneasca, cum să-l schimbe, cum să-i arate afecțiune, cum să stimuleze cognitiv 

copilul în funcție de stadiul de dezvoltare, etc) ; 

 Inițiează jocuri cu mama și copilul ; 

 Sprijină mama prin activitați educaționale pentru dezvoltarea abilitaților parentale ; 

 Încurajează activitațile comune și întrajutorare între mame din cadrul centrului ; 

 Participă la activitațile de pregatire a meselor și preparare a hranei, inițiează mamele și le 

supraveghează pe parcursul preparării și servirii mesei ; 

 Participă la activitațile de educație non-formale ; 

 Supraveghează modul de desfașurare a vizitelor aparținătorilor ; 

 Este desemnat persoană de referință pentru cuplul mamă-copil și ajută la elaborarea 

programului de acomodare ; 

 Menține permanent legatura cu școala, educatorii, invațătorii și profesorii și efectuează 

vizite regulate la școală pentru a discuta situația fiecărui copil ; 

 Colaborează cu echipa pluridisciplinară în vederea elaborării planului de acomodare a 

cuplului mamă-copil; 

 Colaborează cu echipa pluridisciplinară în vederea elaborării planului personalizat de 

intervenție, respectiv planul individualizat de protecție; 

 În anumite situații, când se impune acest lucru, însoțeste copiii beneficiarelor la scoală și 

la activitățile extra-școlare; 

 Întocmește caracterizarea atât pentru mama cât și pentru copil, care să cuprindă și 

observarea modului în care mama îsi exercită responsabilitațile părintești; 

 Întocmește fișa de monitorizare pentru beneficiari; 

 Întocmește referat de necesitate pentru materiale necesare mamelor - copiilor : didactice, 

echipament, obiecte de inventar etc;  

 Semnalează problemele de sănătate ale mamelor - copiilor și le administrează tratamentul 

medical ambulator prescris de medic, în lipsa asistentului medical; în cazurile de urgență 

medicală apelează la serviciile de specialitate ; 

 Colaborează cu asistenții sociali din Direcție și cu personalul angajat din centru, conform 

atribuțiilor fiecăruia, în scopul asigurării coerenței și calității în activitatea de îngrijire 

complexă a copiilor ; 

 Răspunde de starea și buna funcționare a obiectelor de inventar de pe teren în timpul 

executării serviciului ; 

 Respectă normele de prevenire și stingere a incendiilor ; 

 Sesizează Poliția, Pompierii, Salvarea etc. în situația în care se produc evenimente ce 

necesită asistența acestora; 

 Sesizează conducerea unității în cazul producerii unor evenimente deosebite; 

 Respectă regulile de intimitate și confidențialitate prevazute de M.O.F. referitoare la: 

accesul persoanelor din afara centrului, utilizarea informațiilor despre copii, asigurarea 

îngrijirii și igienei personale a copiilor, aspecte și probleme de ordin personal, modul de 

adresabilitate ; 

 Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la beneficiari; 

 Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunostința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de 

control intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil 

este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra copiilor ; 
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 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

d. Asistent medical  

 Asigură îngrijirea mamei - copillului din centru în sensul urmăririi, menținerii și 

ameliorării stării lor de sănătate ; 

 În colaborare cu medicul și echipa stabilește și urmărește obiectivele vizând starea de 

sănătate a beneficiarilor prevăzute în P.P.I si PIP ; 

 Efectuează triajul zilnic al beneficiarilor; 

 Solicită prezența medicului în centru ori de câte ori constată îmbolnăvirea unui 

beneficiar, în vederea diagnosticării și stabilirii tratamentului sau a procedurilor care se 

impun ; 

 Efectuează tratamentele prescrise de medic și cele de prim ajutor ; 

 Efectuează examenul somatometric al copiilor și îl consemnează în dosarele lor 

medicale; 

 Însoțește cuplul mama-copil la investigatii medicale in afara centrului ; 

 Participă la întocmirea meniurilor și urmărește ca acestea să conțină toate principiile 

alimentare necesare beneficiarilor ; 

 Afișează zilnic meniul în sala de mese ; 

 Calculează rația calorică a meniurilor; 

 Urmărește zilnic calitatea alimentelor eliberate din magazie, din punct de vedere 

organoleptic și al termenelor de valabilitate; 

 Urmarește respectarea normelor de protecție și de igienă a vieții în colectivitate pentru a 

preveni accidentarea și îmbolnăvirea copiilor ; 

 Întocmește referate de necesitate pentru medicamente și materiale parafarmaceutice 

necesare copiilor (conducere - aprobare, administrator - bon consum sau bon transfer, 

magaziner - eliberare); 

 Face propuneri privind necesarul de medicamente și produse parafarmaceutice (serviciul 

de achiziții în vederea încheierii contractelor de furnizare); 

 Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunostința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de 

control intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

     Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

e.Ingrijitor (copii) 

 Asigură beneficiarilor rezidenți în Centru suportul afectiv și educativ constând în acțiuni 

destinate dezvoltării autonomiei în viața cotidiană, a capacităților de comunicare și 

integrare socială ; 

 Îndrumă,supraveghează și răspunde de integritatea fizică a beneficiarilor rezidenți în 

centru în perioada desfășurării activității, conform graficului zilnic, desfășurând cu 

aceștia activități specifice intervalului orar (recreative, de igienă corporală, supraveghere 

somn etc.); 

 Întocmește procesul-verbal de predare-primire a schimbului la și de la  instructorii de 

educație cuprinzând toate informațiile referitoare la beneficiari (stare de sănătate, 

comportament, vizite etc.) și orice alt eveniment petrecut în timpul serviciului, în vederea 

informării asistentului social și conducerii complexului; 
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 Înscrie cuplul mama-copil în registrul unic de evidență, în conformitate cu  documentele 

justificative (procese-verbale, adrese etc), in afara programului de lucru al asistentului 

social; 

 Se îngrijește de aerisirea dormitoarelor și de crearea unui mediu cât mai propice odihnei ; 

 Contribuie cu informații la întocmirea fișelor de evaluare ale beneficiarilor de către 

psiholog ; 

 Administrează mamelor/copiilor bolnavi tratamentele prescrise de medic; 

 Răspunde de starea și buna funcționare a obiectelor de inventar de pe teren, în perioada 

executării serviciului; 

 Întreține curățenia spațiului în timpul serviciului; 

 Cunoaște și respectă procedurile de intrare și ieșire a copiilor din Centru, conform 

M.O.F. ; 

 Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care   

           colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

 Respectă normele de prevenire și stingere a incendiilor ; 

   Sesizează Poliția, Pompierii, Salvarea etc. în situația în care se produc evenimente ce 

necesită asistența acestora; 

 Sesizează conducerea unității în cazul producerii unor evenimente deosebite; 

 Respectă regulile de intimitate și confidențialitate prevazute de M.O.F. referitorare la : 

accesul persoanelor din afara centrului, utilizarea informațiilor despre copii, asigurarea 

îngrijirii și igienei personale a copiilor, aspecte și probleme de ordin personal, modul de 

adresabilitate; 

 Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 

     Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

     Aduce la cunostința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de 

control intern managerial ; 

     Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

     Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

    Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

    Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

ART. 11  

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

(1)Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. și poate fi: 

a)  inspector de specialitate (263101) 

b) administrator (411001) 

c)  magaziner (432102) 

d)  îngrijitor  G (532104) 

e) muncitor calificat bucătărie (512001) 

f) muncitor necalificat bucătărie (941201) 

(2)Atribuții specifice pe fiecare post a personalului administrativ 

a. Inspector de specialitate 

 Asigură cunoașterea și aplicarea normelor legale din domeniu; 

 Asigură inventarierea periodică și verificarea gestiunilor pentru patrimoniul propriu; 

 Verifică trimestrial concordanța obiectelor de inventar de pe teren cu fișele de evidență 

ale administratorului; 

 Preia zilnic listele de alimente, bonurile de consum și bonurile de transfer de la 

magaziner,  operează în baza de date a programului informatic și verifică concordanța lor 

cu realitatea; 

 Întocmește pontajul pentru salariați lunar ; 
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 Operează în baza de date din programul informatic pontajul și reținerile salariaților, 

întocmește statul de plată; 

 Emite adeverințe salariaților pentru întocmirea dosarelor în vederea pensionării; 

 Întocmește adeverințe pentru salariații C.P.R.U. Cireșarii Ploiești; 

 Gestionează dosarele profesionale; 

 Îndeplinește și alte atribuții sau sarcini stabilite de lege ori de organismele abilitate ; 

 Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 

 Verifică modul de completare a documentației de inventariere ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de 

control intern managerial ; 

  Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

  Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

   Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

b. Administrator  

 Este gestionarul obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe aflate pe teren. Întocmește și 

actualizează permanent fișele de evidență a acestora. Rezolvă în colaborare cu conducerea 

instituției toate problemele de natură administrativ- gospodărească ale centrului; 

 Repartizează sarcinile concrete pentru fiecare angajat din sectorul administrativ și 

urmărește realizarea lor în conformitate cu planul de muncă zilnic; 

 Raspunde de aprovizionarea centrului cu materialele, obiectele și serviciile necesare bunei 

desfășurări a activității. Întocmește Procesul Verbal de prospectare a pieții, în urma 

ofertelor pentru  achiziția directă ; 

 Întocmește - anual și la solicitare - necesarul de  materiale, obiecte de  inventar, lucrări și  

servicii, în colaborare cu magazinerul și aprobat de șeful complexului pe care îl transmite 

către DGASPC Prahova  în vederea încheieri  contractelor de achiziții; 

 Urmărește aprovizionarea ritmică a centrului, lănsând periodic comenzi către furnizorii 

titulari  ai contractelor; 

 Urmarește derularea contractelor și întocmește situații analitice pe furnizori, cantități, 

sortimente. 

 Întocmește referatele de necesitate pentru produse, lucrări și servicii care nu se regăsesc  

în contractele de achiziții; 

 După aprobarea referatului de către DGASPC Prahova, conform procedurii, face selecția 

ofertelor  de preț și procedează la achiziția directă ; 

 Întocmește bonurile de consum și de transfer conform referatelor aprobate și ține evidența 

lor. 

 Calculează și întocmește documentele privind consumul de carburant, conform legislației 

în vigoare ;  

 Raspunde de justa planificare, repartizare și întrebuințare a materialelor ; 

 Asigură buna funcționare a tututror utilităților în cadrul centrului; 

 Constată și ia măsurile necesare pentru efectuarea reparațiilor curente; 

 Întocmește și depune cererea și documentația de obținere a autorizației sanitare anuale de 

funcționare a centrului și a altor autorizații necesare ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de 

control intern managerial ; 

  Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 
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 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

  Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

c. Magaziner  

 Este gestionarul mărfurilor aflate în magaziile centrului; 

 Primește, recepționează și depozitează marfa achiziționată, în colaborare cu comisia de   

recepție; 

 Asigură condițiile de depozitare a produselor alimentare și nealimentare conform 

legislației în vigoare ; 

 Confirmă primirea cantitativă și calitativă a bunurilor intrate în gestiune, conform facturii ; 

 Întocmește fișa de recepție în care semnează comisia de recepție, face înregistrările în 

fișele de  magazie și predă zilnic la contabilitate facturile pe baza de semnătură de 

primire ; 

 Ține evidența bunurilor aflate în magazie pe fișe de magazie și efectuează rulajul lunar ; 

 Primește în magazie numai bunuri însoțite de certificate de calitate, termene de garanție și 

aviz sanitar-veterinar ; 

 Nu primește în magazie bunuri ce nu corespund celor înscrise în documente, deteriorate 

sau cu termene de valabilitate expirate ; 

 Sesizează în timp util conducerea unității de stocurile de bunuri care sunt în pericol de 

degradare, depreciere sau expirare a termenelor de valabilitate ; 

 Previne sustragerea de bunuri și orice formă de risipă, le ferește de degradare și le 

păstrează conform prescripțiilor tehnice și igienico-sanitare ; 

 Solicită în scris conducătorului unității măsuri de dotare și pază necesare pentru păstrarea 

corespunzătoare și pentru efectuarea în bune condiții a operațiilor de primire și eliberare a 

bunurilor ; 

 Verifică cântarul înainte de cântărire ; 

 Comunică în scris conducătorului instituției :  

- plusurile și minusurile din gestiune de care are cunoștință în termen de 24 ore; 

- cazurile în care constată ca bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse 

sau sustrase, ori există pericol de a ajunge în asemenea situație în  termen de 24 ore de 

la momentul  în care a luat cunoștință de acest fapt; 

- cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiune au atins limitele cantitative 

maxime  sau minime (vezi : cât se poate consuma până la expirarea  termenului de 

garanție); 

- stocurile de bunuri fără mișcare sau cu mișcare lentă. 

  Eliberează din magazie bunurile pe bază de bon de consum (liste de alimente) vizat de șef 

serviciu contabilitate-administrativ și conducătorul unității în cantitatea, calitatea și 

sortimentele specificate ; 

 Calculează valoarea bunurilor eliberate și întocmește centralizatoare pe care le predă la 

sfârșitul lunii, la contabilitate ; 

 La începutul și sfârșitul programului are obligația să verifice integritatea și să asigure 

securitatea spațiilor de depozitare ; 

  Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 
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 Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic profesional ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și MOF. ; 

  Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

d. Îngrijitor  

 Asigură curățenia zilnică și generală a spațiilor interioare aparținând Centrului; 

 Asigură utilizarea economicoasă a materialelor de curățenie repartizate în  acest scop; 

 Ajută la descărcatul alimentelor și materialelor ; 

 Respectă regulile și normele de curățenie și dezinfectare cerute de Ministerul Sănătații ; 

 Ajută alături de mamă la schimbarea cazarmamentului și echipamentului copiilor ori de 

câte ori este necesar; 

 Ajută alături de mamă la efectuarea igienei corporale a copiilor ; 

 Răspunde de starea și buna funcționare a obiectelor de inventar aflate pe teren în timpul 

executării serviciului; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern  

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

  Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

   Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

  Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F ; 

  Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență 

 

e. Muncitor calificat bucătărie 

 Recepționează alimentele prevăzute în listele zilnice aprobate de conducere, verificând atât  

cantitatea cât și calitatea lor și semnează de primire; 

 Folosește pentru prepararea meniului întreaga cantitate de alimente scoasă din magazie. 

Orice depozitarea a alimentelor în afara spațiilor existente cu această destinație constituie o 

încălcare a normelor în vigoare și se sancționează conform legii ; 

 În cazul neconsumării unor alimente din motive bine justificate, bucătarul este obligat să le  

returneze la magazia unității însoțite de un proces verbal de predare-primire, semnat de 

bucătar la ,,Predător’’ și de magaziner la ,,Primitor’’; 

 Respectă rețetarul; 

 Raspunde de recoltarea zilnică de probe alimentare și depozitarea lor în frigider ; 

 Prepară și servește copiilor meniul zilnic stabilit prin lista de alimente, asigurând un gust 

plăcut mâncărurilor ; 

 Porționează mâncarea conform gramajelor pe porție/meniu, respectând cantitățile pe limite 

de vârstă ; 

 Gătește meniuri conform recomandărilor medicale pentru copiii care au prescripții 

medicale în acest sens; 

 Interzice accesul în bucătărie persoanelor neautorizate; 

 Asigură curățenia și dezinfectarea veselei în care se prepară mâncarea; 

 Asigură servirea meselor pentru copii, debarasarea, spălarea veselei și dezinfectarea 

acesteia conform normelor în vigoare; 

 Asigură ordinea și curățenia în bucătărie, sala de mese și oficiu ; 

 Asigură utilizarea economicoasă a materialelor de curățenie repartizate în acest scop; 

 Asigură pregătirea corespunzatoare a rezervelor de iarnă; 

 Păstrează copii după listele de alimente pe care le predă la sfârșitul lunii spre arhivare ; 

 Cunoaște și aplică normele prevazute de Ministerul Sănătății ; 

 Răspunde de obiectele de inventar din bucătărie, sala de mese și oficiu ; 
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 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de 

control intern managerial ; 

  Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

  Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

f. Muncitor necalificat bucătărie 

 Se subordonează șefului serviciu contabilitate-administrativ; 

 Spală vasele respectând regulile de igienă; 

 Are grijă de bunurile din dotarea blocului alimentar; 

 Face curățenie în bucătărie și dependințele acesteia ( camera de curățat zarzavat, camera 

pentru tranșat carne, camera de alimente).Cunoaște și respectă regulile de igienă specifică 

activității, precum și pe cele cu privire la circuitul de manipulare al alimentelor 

nepreparate; 

 Cunoaște și respectă traseele stabilite pentru fiecare etapă din traseul alimentar, de la 

introducerea alimentului nepreparat în bucătărie și până la servirea hranei preparate; 

 Respectă indicațiile bucătarului cu privire la respectarea regulilor de igienă la locul de 

muncă. 

 Curăță zarzavatul și transportă resturile din camera respectivă în condițiile de igienă 

specifice locului de muncă; 

 Are obligația să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituției noastre și la folosirea 

aparatelor electrice, să respecte normele din fișa de protecția muncii; 

 Transportă alimentele din magazia de alimente la bucătărie; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunostința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de 

control intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

  Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

Art. 12 Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 

din ţară şi din străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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Anexe: 

1. Procedura Operațională privind Admiterea copilului în cadrul Centrului Maternal; 

2. Procedura Operațională privind Încetarea serviciilor oferite în cadrul Centrului Maternal; 

3. Procedura Operațională privind Identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare sau orice formă de violență asupra beneficiarilor Centrului Maternal. 
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1.SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Procedura operaţională are drept scop stabilirea şi descrierea detaliată a paşilor ce trebuie 

urmaţi, a modalităţilor de lucru stabilite în cadrul centrului şi a regulilor de aplicat, precum şi a 

responsabilităţilor ce le revin persoanelor implicate în desfăşurarea procesului sau activităţii ce face 

obiectul procedurii. 

Prezenta procedură operaţională are ca scop stabilirea modului în care se realizează 

identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, sau orice alta forma 

de violenta asupra  beneficiarilor si copiilor din Centrul Maternal din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare “Cireşarii” Ploieşti.  

Stabileşte etapele ce trebuie urmate în cazul existenţei unui abuz, precum şi a atribuţiilor 

fiecărui membru de personal.   

Precizează documentele întocmite şi utilizate în derularea activităţii. 

Stabileşte persoanele care au obligaţia să cunoască şi să aplice prezenta procedură. 

Asigură o intervenţie de specialitate pentru fiecare beneficiar şi respectarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale. 
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2.DOMENIUL DE APLICARE 

 

Prezenta procedură operaţională se aplică activităţii de protecţie a copilului împotriva oricărei 

forme de abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant, asupra beneficiarilor si copiilor 

din Centrul Maternal din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Cireşarii” Ploieşti, urmărindu-se 

prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau  acuzaţiile de abuz 

asupra acestora. 

În cadrul C.M se  asigură încurajarea şi spijinirea sesizării oricărei forme de abuz din partea 

personalului sau a altor copii din centru şi orice alte persoane cu care beneficiarii intra în contact. 

Se asigură protecţie mamelor şi copiilor şi orice suspiciune sau acuzaţie pivind comiterea unui 

abuz se soluţionează prompt, conform legislaţiei în vigoare. 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale (ce au legătura cu domeniul, România fiind membră UE) : 

 Convenţia O.N.U. cu privire la  drepturile copilului, ratificată prin Lege nr.18 / 

27.09.1990, republicată   
3.2. Legislaţie primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului) : 

 Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare 

 Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003 

3.3.Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau ordonanţelor Guvernului) : 

 Ordinul nr.81 din 16 ianuarie 2019  privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale 

 Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale 

 Ordinul S.G.G nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entitatilor publice 

3.4.Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne – instrucţiuni, precizări, 

decizii, ordine etc.) : 

 Regulamentul de Ordine Interioară al Centrul Maternal din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare “Cireşarii” Ploieşti  

 R.O.F   Centrul Maternal din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Cireşarii” 

Ploieşti  

 Metodologia de Organizare şi Funcţionare a Centrul Maternal din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare “Cireşarii” Ploieşti  

 Fişele de post ale personalului 

 Dispoziţii interne 

 Coduri etice şi deontologice 

 Coduri de conduită 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA  

4.1. Definiţii 

 Activitate procedurală – proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili 

reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate a obiectivelor compartimentului şi/sau 

entităţii publice; 

 Actualizare procedură – constă fie în revizuirea procedurii sau în elaborarea unei noi ediţii 

 Atribuţie – un ansamblu de sarcini de acelaşi tip, necesare pentru realizarea unei anumite 

activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi care implică 

cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau de autoritate faţă de copil, prin care este periclitată viaţa, 

dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea 

fizică sau psihică a copilului - Legea 272/2004 

 Copil – orice persoană în varstă de pană la 18 ani 

 Centru maternal - Centrul  Maternal este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de 

mamă şi familia naturală,  de tip rezidenţial, organizat pe model familial a cărui misiune este 

de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea 

familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale 

 Familie - Părintii si copiii acestora - Legea 272/2004 

 Familie extinsă - Copilul, părinţii si rudele acestuia pâna la gradul IV inclusiv -  Legea 

272/2004 

 Familie substitutivă - Persoanele, altele decat cele care aparţin familiei extinse, care, în 

condiţiile legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului - Legea 272/2004 

 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de 

regulă la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul 

reviziei anterioare 

 Fişa postului – document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde : denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specific privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv 

 Neglijare - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea 

cresterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsura subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, 

morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului – Legea 

272/2004 

 Procedura documentată – modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces, 

editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri 

de sistem şi proceduri operaţionale 
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 Procedura operaţională (procedura de lucru) – procedura care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fară aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice 

 Proces – un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare 

 Referire – realizarea unui document înregistrat în evidenţele instituţiei (SPAS, Poliţie, 

Parchet, etc.) şi transmis la D.G.A.S.P.C. – C.S.C atât direct, cât şi prin intermediul 

clientului, iar în unele situaţii şi prin contactarea telefonică 

 Responsabilitate – obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică 

 Resurse – totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale 

 Revizie procedură – acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii, a unei proceduri, modificări ce implică de 

regulă sub 50% din conţinutul procedurii 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întample ceva  

 Evaluare detaliată – etapă a managementului de caz realizată de echipa multidisciplinară în 

vederea stabilirii intervenţiei personalizate pentru fiecare caz în parte 

 Manager de caz – profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de standard, asigură 

coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială, desfăşurate în  interesul 

superior al copilului 

 Plasamentul – măsură de protecţie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, fata de copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a 

celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestuia 

 Plasamentul în regim de urgenţă – măsură de protecţie specială cu caracter temporar, care 

se stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau 

a celui abandonat în sistemul sanitar 

 Plan de servicii – instrument prin care se realizează planificarea acordării serviciilor si 

prestaţiilor pe baza evaluării psihosociale a copilului şi familiei în vederea prevenirii 

separării copilului de familia sa 

 Plan individualizat de protecţie – document prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-

un mediu familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de 

managerul de caz desemnat împreuna cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu 

copilul, după caz 

 Programe de intervenţie specifică – reflectă succesiunea de activităţi realizate într-o arie 

particulară de intervenţie (social, sănătate, educaţie, recuperare, etc.), destinate atingerii 

obiectivelor generale stabilite in PIP 

 Serviciu de tip rezidenţial – servicii prin care se asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea 

copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile 

legii, a măsurii plasamentului 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 

 

Abrevierea 

 

Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Prahova Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova 

8. SMO Standarde Minime Obligatorii 

9. PIP Plan Individualizat de Protecţie  

10. PIS Program de Intervenţie Specifică 

11. SMO Standarde Minime Obligatorii privind centrul de primire în 

regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat 

12. CSC Centrul de Servicii Comunitare 

13. PRU Plasament în Regim de Urgenţă 

14. CM Centru Maternal 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE  

 

5.1. Generalităţi 

 

Centrul Maternal (C.M) din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Cireşarii” Ploieşti 

promovează şi aplică măsuri de protejare a beneficiarilor (mamelor) si copiilor acestora împotriva 

oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau 

degradant. Personalului centrului, beneficiarilor şi copiilor acestora şi vizitatorilor le sunt aduse la 

cunoştinţă aceste proceduri.  

 Orice suspiciune sau acuzaţie privind comiterea unui abuz în cadrul C.M este soluţionată 

prompt şi conform legislaţiei în vigoare, astfel asigurându-se copiilor condiţii de siguranţă şi 

bunăstare.   

Beneficiarii (mamele) si copii acestora pot sesiza orice formă de abuz, acestea fiind consemnate 

în Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijeţă. 

Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, 

neglijare,exploatare sau orice altă formă de violenţă este disponibilă la sediul centrului, anexă la ROF. 

  

5.2. Mod de lucru 

 

5.2.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii : 

 Prevenirea şi aplicarea de măsuri  de protejare a mamelor si copiilor din C.M, împotriva 

oricăror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau 

degradant; 

 Personalul care are suspiciune sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a 

copilului are obligaţia de a înştiinţa imediat seful complexului pentru aplicarea imediată a 

legislaţiei în vigoare; 

 Semnalarea abuzului se va efectua cu număr de înregistrare, în scris, motivat, având descrise 

fapte care pot fi documentate 

 Mamele si copii acestora beneficiază de programe de recunoastere si prevenire a abuzului, 

neglijării şi exploatării, la recomandarea psihologului centrului 

 Înregistrarea sesizării  

 Efectuarea de către conducerea unităţii a investigaţiilor cu privire la aspectele sesizate, dacă 

este cazul; 

 Transmiterea sesizării şi a informării scrise despre rezultatul investigaţiilor catre D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

 Informarea reclamantului despre soluţionarea sesizării. 

 

5.2.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 

 Beneficiarii CM Ploieşti au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror 

forme de violenţa, inclusiv tratamente inumane şi degradante, indiferent de mediul în care 

acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a 

infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, medii sportive, comunitate , 

centru maternal, etc. 



D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

Complexul de Servicii 

Comunitare “CIREŞARII” 

Ploieşti 

CENTRUL MATERNAL 

Procedura operaţională 

 PROTECŢIA 

BENEFICIARILOR 

ÎMPOTRIVA ABUZULUI, 

EXPLOATARII SI NEGLIJARII 

Cod procedură : P.O 32.2 - 01 

Ediţia I  

 

Revizia  

 

Exemplarul nr.               

 

 

10 

 

 Mamele şi copii acestora sunt sprijiniţi şi încurajaţi să sesizeze orice formă de abuz din parte 

personalului sau a altor persoane cu care intra în contact. 

 CM Ploieşti aplică măsuri de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionare a 

suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra mamelor şi copiilor acestora, în propria incintă 

dar şi în afara acesteia. In situaţia în care abuzul s-a produs în afara centrului, reprezentanţii 

centrului vor ajuta mama sau copilul acesteia să semnaleze situaţia  organelor abilitate 

(Poliţie, spital, IML, etc.). 

 Întregul personal al unităţii trebuie să acţioneze astfel încât dreptul la protecţie împotriva 

abuzurilor să fie realizat; absolut toţi membrii personalului au obligaţia de a respecta acest 

drept şi de a sesiza în scris orice situaţie în care constată încălcarea acestui drept de către un 

alt membru al personalului sau de către orice altă persoană cu care intra beneficiarii in 

contact. Sesizările şi reclamaţiile cu privire la abuzul asupra copilului se înregistrează în 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de 

violenţă. Registrul este completat şi este disponibil la sediul centrului. 

 Personalul are obligaţia de a consemna în scris starea beneficiarilor şi copiilor acestora în 

momentul predării schimbului, în Registru procese verbale  predare-primire. Registrul se 

prezintă în fiecare dimineaţă şefului de complex, de către ofiţerul de serviciu, pentru a se 

controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul sau neglijenta asupra acestora. 

Raportul privind starea copiilor se semnează atât de personalul care predă serviciul cât şi de cel 

care începe tura.  

 Eventualele semne de violenţă sau comportamente inexplicabile ale beneficiarului sau copilului 

observate ulterior preluării serviciului vor fi, de asemenea, anunţate imediat personalului 

medical, cât și șefului de complex, asistentului social și psihologului. 

 Personalul medical are obligaţia de a acţiona imediat, în mod corespunzator situaţiei, pentru 

înalturarea oricărui eventual risc identificat cu privire la sănătatea/ integritatea beneficiarilor şi 

copiilor acestora. În acest sens va lua legătura, dacă este cazul, cu organele abilitate. 

 Pe parcursul întregii zile, personalul (inclusiv cel medical) va observa, atunci când vine în 

contact cu beneficiarii şi copii acestora, starea generală precum şi apariţia unor eventuale 

semne de abuz. 

 Dacă personalul medical constată că într-adevăr mama sau copilul a suferit un abuz, anunţă 

imediat şeful de complex. Personalul medical are obligaţia de a acţiona imediat, în mod 

corespunzător situaţiei, pentru înlăturarea oricărui eventual risc identificat cu privire la 

sănătatea/ integritatea acestora.  

 Asistentul medical/instructor de educaţie/îngrijitor copii, asigură completarea Fişei de 

semnalare a abuzurilor şi anunţă, după caz, salvarea, poliţia şi/sau procuratura şi şeful 

complexului. 

 Pe parcursul întregii zile, personalul (inclusiv cel medical) observă, starea generală a copiilor, 

precum şi apariţia unor eventuale semne de abuz.  

 Agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor şi copiilor acestora de catre personalul existent al 

centrului, sunt strict interzise, fiind pedepsite conform legii.  

 Reclamaţiile cu privire la abuzuri asupra copiilor se pot face de către orice persoană care 

observă o situaţie de acest gen, semnalând coordonatorul complexului care are obligaţia de a 

sesiza D.G.A.S.P.C . 
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 În termen de maxim 2 ore de la identificarea oricărei forme de abuz, şeful de complex are 

obligaţia de a informa conducerea  D.G.A.S.P.C.  

 Centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor şi copiilor acestora şi consiliere cu 

privire la identificarea şi prevenirea  abuzului, neglijării şi exploatării. 

 Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere mamelor si copiilor care au fost abuzaţi, 

neglijaţi, intimidaţi sau discriminaţi, sau în caz de nevoie se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate facilitate de furnizorul de servicii. 

 Personalul centrului este instruit astfel încât să recunoască  şi să prevină formele de abuz şi 

neglijare, sesiunile de informare şi instruire fiind consemnate în Registrul privind instruirea şi 

formarea continuă a personalului. 

 Seful complexului monitorizează situaţia cazurilor de abuz şi are permanent evidenţa privind  

numarul de sesizări efectuate de beneficiari şi copii acestora privind suspiciuni sau situaţii 

evidente de abuz  în centru sau în afara acestuia precum şi soluţionarea acestora. 

 

5.2.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 

 

 În C.S.C “Cireşarii” Ploieşti se promovează şi se aplică măsuri de protejare împotriva 

oricărei forme de abuz, beneficiarii şi copii acestora trăiesc în conditii de siguranţă 

bunăstare. 

 Suspiciunile sau acuzaţiile privind comiterea unui abuz sunt soluţionate prompt, conform 

legislaţiei în vigoare. 
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6. RESPONSABILITĂŢI  

 

6.1. Instructorul de educaţie sau îngrijitor copii: 

- Consemnează în scris, starea beneficiarilor, mamelor şi copiilor acestora, în momentul predării 

schimbului în  Registrul de procese verbale  predare-primire şi îl prezintă   şeful de complex, 

în fiecare zi. 

- Observă eventualele semne de violenţă sau comportamente abuzive, asupra copiilor şi 

informează şeful complexului, asistentul medical. 

- Completează şi înregistrează Fişa de semnalare  abuz şi informează şeful de complex şi 

anunţă, dupa caz,  salvarea, poliţia şi/sau procuratura; 

- Acţioneză astfel încât sa se respecte dreptul beneficiarului şi al copilului la protecţie împotriva 

abuzurilor. 

 

6.2. Asistentul medical : 

- Constată dacă beneficiarul sau  copii acestora au suferit un abuz şi anunţă şeful de complex; 

- Completează şi înregistrează Fişa de semnalare  abuz şi informează şeful de complex şi 

anunţă, dupa caz,  salvarea, poliţia şi/sau procuratura; 

- Acţionează în mod corespunzător situaţiei, pentru înlăturarea oricărui eventual risc identificat 

cu privire la sănătatea/ integritatea copilului; 

- Acţionează astfel încât dreptul beneficiarului şi al copilului la protecţie împotriva abuzurilor să 

fie respectat în cadrul C.M. 

 

6.3. Psihologul : 

- Recomandă programe de informare şi consiliere cu privire la identificare şi prevenire a 

abuzului, neglijării şi exploatării organizate sau facilitate de către centru;  

- Solicită informaţii de specialitate despre starea beneficiarului şi a copilului acestuia; 

- Acorda sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor şi copiilor care au fost abuzaţi, neglijaţi, 

exploataţi, intimidaţi sau discriminaţi în centru sau în afara acestuia; 

- Acţionează astfel încât dreptul beneficiarului şi al copilului la protecţie împotriva abuzurilor să 

fie respectat în cadrul C.M. 

 

6.4. Sef C.S.C Cireşarii Ploiesti: 

- Examinează aspectele sesizate şi investighează  aspectele semnalate; 

- Zilnic, şefului de complex, primeşte de la ofiţerul de serviciu, Registru procese verbale  

predare-primire pentru a se controla dacă există situaţii în care se poate suspecta abuzul sau 

neglijenţa asupra beneficiarilor sau copii acestora. 

- Informează D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la existenţa sesizării în maxim 2 ore; 

- Informează reclamantul despre modul de soluţionare a sesizării în situaţia în care familia, 

apratinatorul legal al beneficiarului sau copilului a semnalat un abuz în cadrul centrului; 

- Acţionează astfel încât dreptul beneficiarului şi al copilului la protecţie împotriva abuzurilor să 

fie respectat în cadrul C.M. 

- Monitorizează situaţia cazurilor de abuz şi are permanent evidenţa privind  numarul de sesizări 

efectuate de beneficiari şi copii acestora privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz  în 

centru sau în afara acestuia precum şi soluţionarea acestora.  
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- Asigură copiilor programe de informare şi consiliere cu privire la identificare şi prevenire a 

abuzului, neglijării şi exploatării organizate de către centru. 

- Asigură instruirea personalului centrului astfel încât aceştia să poată să recunoască  şi să 

prevină formele de abuz şi neglijare, sesiunile de informare şi instruire fiind consemnate în 

Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. 

 

 

6.5. D.G.A.S.P.C. Prahova : 

- Efectuează ancheta pentru clarificarea aspectelor semnalate şi dispune măsuri; 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Ediţia 

 

Data 

ediţiei 

 

Revizia 

 

Data 

 

Nr. 

pag. 

 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Compartiment 

Nume şi 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor  

de  drept  

sau delegat 

   Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

 

Semnătura 

 

Data 

   

Obs. 

 

Semnătura 

 

Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
        

 

2. 
        

 

3. 
        

 

4. 
        

 

5. 
        

 

6. 
        

 

7. 
        

 

8. 
        

 

9. 
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartime

nt 

Nume şi 

prenume 

Dat

a 

pri

miri

i 

Semnătur

a 

Data 

retrager

ii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

informare, 

aplicare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Sef complex    

  

2.  

informare, 

aplicare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Sef serv.conta-

administrativ 
  

  

3.  

informare, 

aplicare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Asistent social   

  

4.  

informare, 

aplicare, 

arhivare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Psiholog   

  

5.  
informare, 

aplicare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Instructor  
educaţie   

  

6.  
informare, 

aplicare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Instructor  
educaţie 

  
  

7.  
informare, 

aplicare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Instructor  
educaţie 

  
  

8.  
informare, 

aplicare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Instructor  
educaţie 

  
  

9.  
informare, 

aplicare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Instructor  
educaţie 

  
  

10.  
informare, 

aplicare 

CSC 

Cireşarii- 

CM 

Instructor  
educaţie 

  
  

1

4

. 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Asistent medical   

  

1

6 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Ingrijitor 
copii 
 

  
  

1 informare, CPRU Ingrijitor     
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Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartime

nt 

Nume şi 

prenume 

Dat

a 

pri

miri

i 

Semnătur

a 

Data 

retrager

ii 

Semnătura 

7 aplicare Cireşarii copii 

1

8 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Ingrijitor 
copii 

  
  

1

9 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Ingrijitor 
copii 

  
  

2

0 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Ingrijitor 
copii 

  
  

2

4 

informare, 

arhivare 

CPRU 

Cireşarii 
Insp.specialitate   

  

2

5 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Administrator   

  

2

6 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Magaziner   

  

2

7 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Ingrijitor   

  

2

8 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Ingrijitor   

  

2

9 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Ingrijitor   

  

3

0 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Ingrijitor   

  

3

2 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Munc.calif. 
bucatarie  

  
  

3

3 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Munc.calif. 
bucatarie 

  
  

3

4 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Munc.calif. 
bucatarie 

  
  

3

5 

informare, 

aplicare 

CPRU 

Cireşarii 
Munc.necalif. 
bucatarie 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTUL MEDICAL 

-Constată dacă beneficiarul sau  copii acestora au suferit 

un abuz şi anunţă şeful de complex; 

-Completează şi înregistrează Fişa de semnalare  abuz şi 

informează şeful de complex şi anunţă, dupa caz,  

salvarea, poliţia şi/sau procuratura; 

-Acţionează în mod corespunzător situaţiei, pentru 

înlăturarea oricărui eventual risc identificat cu privire la 

sănătatea/ integritatea copilului; 

-Acţionează astfel încât dreptul beneficiarului şi al 

copilului la protecţie împotriva abuzurilor să fie respectat 

în cadrul C.M. 

 

INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE SAU ÎNGRIJITOR COPII 
-Completează Fişa de semnalare a abuzurilor 

-Consemnează în scris, starea beneficiarilor şi copiilor în momentul predării 

schimbului în Registrul de Procese Verbale predare-primire 

- Prezintă cand este ofiţer de serviciu, şefului de complex, Registrul de Procese 

Verbale predare-primire şi anunţă şeful de complex sau organele abilitate (Poliţia, 

Serviciul 112,etc.) 

 

PSIHOLOG 

-Recomandă programe de 

informare şi consiliere cu privire 

la identificarea şi prevenirea 

aabuzului, neglijării şi 

exploatării organizate sau 

facilitate de către centru;  

-Solicită informaţii de 

specialitate despre starea 

beneficiarului şi a copilului 

acestuia; 

-Acorda sprijin şi consiliere 

psihologică beneficiarilor şi 

copiilor care au fost abuzaţi, 

neglijaţi, exploataţi, intimidaţi 

sau discriminaţi în centru sau în 

afara acestuia; 

-Acţionează astfel încât dreptul 

beneficiarului şi al copilului la 

protecţie împotriva abuzurilor să 

fie respectat în cadrul C.M. 

 

SEF C.S.C. “CIREŞARII” PLOIESTI 

-Examinează aspectele sesizate şi investighează  aspectele 

semnalate 

-Informează D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la existenţa 

sesizării în maxim 2 ore; 

-Informează reclamantul despre modul de soluţionare a 

sesizării în situaţia în care familia, apratinatorul legal al 

beneficiarului sau copilului a semnalat un abuz în cadrul 

centrului; 

-Acţionează astfel încât dreptul beneficiarului şi al 

copilului la protecţie împotriva abuzurilor să fie respectat 

în cadrul C.M. 

-Monitorizează situaţia cazurilor de abuz şi are permanent 

evidenţa privind  numarul de sesizări efectuate de 

beneficiari şi copii acestora privind suspiciuni sau situaţii 

evidente de abuz  în centru sau în afara acestuia precum şi 

soluţionarea acestora.  

 

 
D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

-Efectuează ancheta pentru clarificarea aspectelor 

semnalate şi dispune măsuri 
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11. ANEXE 

 

Nr.________/__________________ 

   Avizat,  

                                  Sef Complex 

 

FIŞĂ DE SEMNALARE ABUZ 
 

1. Persoana care semnalează situatia de abuz:  

- Nume si prenume: ......................................................................................................... 

- Domiciliul/Adresa: ....................................................................................................... 

- Tel: ................................................................................................................................ 

2. Date generale despre victimă: 

- Nume şi prenume: .................................................................................................... 

- Varsta: ...................................................................................................................... 

- Domiciliul: ................................................................................................................ 

3. Suspiciune/situaţie de abuz (pot fi mai multe variante de răspuns) 

Nr. Tipul de abuz DA 

1 Abuz fizic  

2 Abuz sexual  

3 Abuz emoţional  

4 Altele (specificaţii)  

 

4. Descrierea scurtă a situaţiei (data la care s-a produs abuzul/ locul unde s-a produs/ date 

despre agresor, persoanele implicate, etc.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Numele şi prenumele persoanei care a completat fişa: ..................................................... 

Semnătura: ............................................................................................................................ 

Data: ...................................................................................................................................... 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de 

către angajații DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus. 
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ROMÂNIA 

     CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI      
Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

     Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

                Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com   

                                                    Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 
 

   COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE „CIRESARII”  PLOIESTI 

CENTRUL MATERNAL 

STR. RARISTEI, NR. 62C   TEL./FAX   0244-593264    e-mail : cpruciresariiploiesti@yahoo.ro 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

Nr.________/__________________ 

            

 Aprobat, 

    Director Executiv,  

Călin Viorel 
 

 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

 

ADMITEREA ÎN CENTRUL MATERNAL 

Cod procedură : P.O.  

 

Ediţia I, Data _________ 
 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

1.3 Avizat Stavre Liliana  Preşedinte CM 

 

  

11.2 Verificat Sterescu Mirela Șef complex 

 

  

1.1 Elaborat Ariciu Nicoleta Asistent social 

 

  

 

Hotărârea nr. ____/ ________ 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
mailto:cpruciresariiploiesti@yahoo.ro
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1.SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Procedura operaţională are drept scop stabilirea şi descrierea detaliată a paşilor ce trebuie 

urmaţi, a modalităţilor de lucru stabilite în cadrul centrului şi a regulilor de aplicat, precum şi a 

responsabilităţilor ce le revin persoanelor implicate în desfăşurarea procesului sau activităţii ce face 

obiectul procedurii. 

Prezenta procedură operaţională are ca scop stabilirea modului în care se realizează admiterea  

beneficiarilor în cadrul centrului maternal. 

Precizează documentele întocmite şi utilizate în derularea activităţii. 

Stabileşte persoanele care au obligaţia să cunoască şi să aplice prezenta procedură. 

Asigură o intervenţie de specialitate pentru fiecare beneficiar şi respectarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale. 

Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului. 
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2.DOMENIUL DE APLICARE 

 

Prezenta procedură operaţională se aplică activităţii de protecție cuplurilor mamă-copil şi 

femeilor gravide, aflate în situaţii de dificultate şi cu risc de separare a copilului de părinţii săi, 

oferindu-se toate condițiile pentru formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și 

pentru asumarea responsabilitaților parentale. 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale (ce au legătura cu domeniul, România fiind membră UE) : 

 Convenţia O.N.U. cu privire la  drepturile copilului, ratificată prin Lege nr.18 / 

27.09.1990, republicată   

 Convenţia Europeană privind Drepturile Omului (CEDO) 

3.2. Legislaţie primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului) : 

 Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare 

 Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011 asistentei sociale, aprobată cu modificarile 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003 

3.3.Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau ordonanţelor Guvernului) : 

 Ordinul nr.81 din 16 ianuarie 2019  privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale 

 Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale 

 Ordinul S.G.G nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entitatilor publice 

3.4.Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne – instrucţiuni, precizări, 

decizii, ordine etc.) : 

 Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului Maternal din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare “Cireşarii” Ploieşti  

 R.O.F   Centrul Maternal din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Cireşarii” 

Ploieşti  

 Metodologia de Organizare şi Funcţionare a Centrului Maternal din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare “Cireşarii” Ploieşti  

 Fişele de post ale personalului 

 Dispoziţii interne 

 Coduri etice şi deontologice 

 Coduri de conduită 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA  

4.1. Definiţii 

 Activitate procedurală – proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili 

reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate a obiectivelor compartimentului şi/sau 

entităţii publice; 

 Actualizare procedură – constă fie în revizuirea procedurii sau în elaborarea unei noi ediţii 

 Atribuţie – un ansamblu de sarcini de acelaşi tip, necesare pentru realizarea unei anumite 

activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi care implică 

cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau de autoritate faţă de copil, prin care este periclitată viaţa, 

dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea 

fizică sau psihică a copilului - Legea 272/2004 

 Copil –  persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină 

de exerciţiu, potrivit legii-  Legea 272/2004 

 Centru maternal - Centrul  Maternal este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de 

mamă şi familia naturală,  de tip rezidenţial, organizat pe model familial a cărui misiune este 

de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea 

familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale 

 Familie - Părinții si copiii acestora - Legea 272/2004 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv -  Legea 272/2004 

 Familie substitutivă - Persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, care, în 

condiţiile legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului - Legea 272/2004 

 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de 

regulă la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul 

reviziei anterioare 

 Fişa postului – document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specific privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv 

 Neglijare - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea 

cresterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsura subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, 

morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului – Legea 

272/2004 

 Procedura documentată – modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces, 

editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri 

de sistem şi proceduri operaţionale. 
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 Procedura operaţională (procedura de lucru) – procedura care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fară aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice 

 Proces – un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare 

 Referire – realizarea unui document înregistrat în evidenţele instituţiei (SPAS, Poliţie, 

Parchet, etc.) şi transmis la D.G.A.S.P.C. – C.S.C atât direct, cât şi prin intermediul 

clientului, iar în unele situaţii şi prin contactarea telefonică 

 Responsabilitate – obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică 

 Resurse – totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale 

 Revizie procedură – acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii, a unei proceduri, modificări ce implică de 

regulă sub 50% din conţinutul procedurii 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întample ceva  

 Evaluare detaliată – etapă a managementului de caz realizată de echipa multidisciplinară în 

vederea stabilirii intervenţiei personalizate pentru fiecare caz în parte 

 Manager de caz – profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de standard, asigură 

coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială, desfăşurate în  interesul 

superior al copilului 

 Plasamentul – măsură de protecţie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, fata de copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a 

celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestuia 

 Plasamentul în regim de urgenţă – măsură de protecţie specială cu caracter temporar, care 

se stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau 

a celui abandonat în sistemul sanitar 

 Plan de servicii – instrument prin care se realizează planificarea acordării serviciilor si 

prestaţiilor pe baza evaluării psihosociale a copilului şi familiei în vederea prevenirii 

separării copilului de familia sa 

 Plan individualizat de protecţie – document prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-

un mediu familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de 

managerul de caz desemnat împreuna cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu 

copilul, după caz 

 Programe de intervenţie specifică – reflectă succesiunea de activităţi realizate într-o arie 

particulară de intervenţie (social, sănătate, educaţie, recuperare, etc.), destinate atingerii 

obiectivelor generale stabilite in PIP. Este întocmit de managerul de caz desemnat împreuna 

cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după caz 

 Plan personalizat de intervenție- document de planificare și coordonare, o parte componentă 

a planului de servicii 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 

 

Abrevierea 

 

Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Prahova Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova 

8. SMO Standarde Minime Obligatorii 

9. PIP Plan Individualizat de Protecţie  

10. PIS Program de Intervenţie Specifică 

11. SMO Standarde Minime Obligatorii 

12. CSC Complex de Servicii Comunitare 

13. PRU Plasament în Regim de Urgenţă 

14. CM Centru Maternal 

15. SEI Serviciul Evaluare Initiala 

 

15.  

 

              BJ  

 

Biroul Juridic 

16.            SRU 

 

Serviciul Resurse Umane 

17           CPC 

 

Comisia pentru Protecția Copilului 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE  

 

5.1. Generalităţi 

 

 Centrul maternal asigură admiterea beneficiarilor cupluri mamă-copil şi femei gravide, aflate în 

situaţii de dificultate şi cu risc de separare a copilului de părinţii săi în condițiile prevăzute de lege, 

oferind servicii și condiții necesare pentru protecția și îngrijirea acestora, într-un mediu cât mai 

apropiat de cel familial. 

Centrul asigură accesul beneficiarilor pe o perioadă de maximum 2 ani, la găzduire, îngrijire, 

educație și servicii de pregătire pentru viața independentă, dar și pentru integrarea/reintegrarea 

familială și socio-profesională. 

Centrul aplică o procedură de admitere  proprie și clară, care este anexă din Regulamentul de 

organizare și funcționare ( ROF). 

 

 

5.2. Mod de lucru 

 

5.2.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii : 

 Centrul deține și pune la dispoziția beneficiarilor materiale informative privind activitațile 

derulate și serviciile oferite; 

 Centrul are o misiune și obiective clare, cunoscute de personal și beneficiari; 

 Centrul aplică o procedură proprie de admitere; 

 Centrul pregătește admiterea și facilitează integrarea fiecărui beneficiar în noul mediu de 

viață; 

 Centrul constituie o bază de date referitoare la beneficiarii săi. 

 

 

5.2.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 

 Beneficiarii CM pot fi mame cu copii aflați în risc de separare de familie și femei gravide aflate 

în situații de dificultate: 

- mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuință și/sau care se confruntă cu 

mari probleme financiare, profesionale și relaționale; 

- mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să 

ofere niciun fel de suport ; 

- mame cu copii /gravide victime ale violenței domestice ; 

- cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul 

a avut o masură de protecție specială ; 

- mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecție specială a copilului. 

La admitere, centrul pune la dispoziția beneficiarilor materiale informative, pliante, care să 

cuprindă : 

- o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite ; 

- prezentare a spațiilor de cazare individuale și a spațiilor comune ; 

- numărul de locuri din centru ; 
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- adaptari pentru nevoi speciale (dacă este cazul) ; 

- serviciile și facilitățile oferite. 

 La sediul centrului se află o listă cu serviciile existente în aria teritorială a localitații în care este 

situat centrul și este pusă la dispoziția beneficiarilor. 

 Personalul centrului este instruit de către șeful de complex cu privire la serviciile sociale 

existente, locul centrului în sistem și conexiunile acestuia cu alte servicii sociale și instituții de 

specialitate. 

 Aceste instruiri sunt consemnate în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului 

existent la centru. 

 Personalul informează beneficiarii referitor la serviciile sociale ce pot fi accesate, la misiunea 

centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile lor pe perioada rezidenței în centru, imediat 

după admitere. 

 Imaginea beneficiarilor și datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele 

informative (în cele publicitare dacă există) doar cu acordul scris al acestora. 

 Misiunea și obiectivele centrului sunt clar definite în ROF. ROF-ul conține inclusiv prevederi 

referitoare la principalele reguli aplicate în centru, precum și responsabilitațile beneficiarilor cu 

privire la cel puțin următoarele aspecte: 

- Raporturile dintre mamă și copil; 

- Relațiile “de buna conviețuire”; 

- Comportamente admise/promovate în centru; 

- Repere ale programului zilnic; 

- Măsuri prevăzute în situația încălcării normelor de ordine interioară; 

 

 ROF-ul este cunoscut de șeful de complex și de personalul centrului . 

 Personalul și beneficiarii sunt informați, sunt instruiti cu privire la ROF, aceste informări fiind 

consemnate în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului, respectiv în registrul 

pentru informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor. 

 Admiterea în CM a beneficiarilor se realizează conform:  

- Dispoziției directorului executiv al D.G.A.S.P.C Prahova, în baza planului de servicii 

eliberat de SPAS al localitații pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/rezidența 

beneficiarul 

- hotărârii de plasament emisă de către CPC sau instanța de judecată,în cazul în care 

mama/gravida este minoră, în risc de separare temporară sau definitivă de parinții săi ; 

 A – În cazul în care beneficiarii sunt aduși la CM de către reprezentanții SEI din cadrul 

DGASPC Prahova : 

 Se primește cuplul mama-copil/copii și se înregistează datele în Registrul de evidență a 

centrului de catre asistentul social, instructorul de educație sau îngrijitorul care preia cuplul 

mamă-copil sau minora gravidă 

 Specialiștii din cadrul SEI, care au efectuat evaluarea inițială, în baza planului de servicii 

întocmit de SPAS din cadrul Primăriei de domiciliu al beneficiarilor, întocmesc un referat 

cu propunerea de admitere în cadrul CM 

 Se întocmeste procesul verbal de admitere în centru al cuplului mamă-copil/copii. 

 Specialiștii din cadrul SEI intocmesc dispoziția de admitere și este înaintată către Biroul 

Juridic din cadrul DGASPC Prahova. BJ avizează dispoziția de PRU 
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 Se predă dispoziția de admitere către specialistul ce a efectuat evaluarea inițiala și acesta o 

atașează la dosar. 

 Se întocmește un referat privind solicitarea desemnării unui manager de caz pentru 

beneficiari. 

 Serviciul Resurse Umane ( SRU) din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova întocmește dispoziția de 

desemnare a managerului de caz și o înaintează BJ; 

 BJ avizează dispoziția de desemnare a managerului de caz. 

 Directorul executiv adjunct semnează dispoziția de desemnare a managerului de caz. 

 Se înregistrează dispoziția în cadrul SRU și se preda către CM pentru a fi atașată la dosarul 

personal al beneficiarului. 

 Directorul executiv adjunct semnează dispoziția de desemnare a managerului de caz. 

 Se inregistrează dispoziția în cadrul SRU și se predă către CM pentru a fi atașată la dosarul 

social al beneficiarilor. 

 Managerul de caz întocmește planul individualizat de protecție al copilului/copiilor și îl 

atașează în dosar. 

 Dosarul beneficiarilor este predat asistentului social din cadrul CM. 
  

 B – În cazul în care beneficiarii sunt aduși în CM de către organele de poliție, primării sau la 

solicitarea beneficiarilor: 

 Se primește cuplul mamă-copil/copii in CM  și se înregistrează datele în Registrul de 

evidență. 

 Se primesc documentele prin care este sesizată situația de pericol în care se găsește cuplul 

mamă-copil/copii. 

 Asistentul social din cadrul CM întocmește referatul prin care propune admiterea in centru a 

a cuplului mamă-copil/copii și îl înaintează  către directorul executiv adjunct al 

D.G.A.S.P.C. Prahova . 

 Asistentul social din cadrul CM întocmește dispoziția de admitere și o înaintează către BJ 

din cadrul DGASPC Prahova, iar BJ avizează dispoziția de admitere. 

 Directorul executiv adjunct al DGASPC semnează dispoziția de admitere și este inregistrată 

dispoziția în cadrul Secretariatului CPC. 

 Asistentul social din cadrul CM întocmește un referat privind solicitarea desemnării unui 

manager de caz pentru beneficiari. 

 Serviciul Resurse Umane ( SRU) din cadrul D.G.A.S.P.C întocmește dispoziția de 

desemnare a managerului de caz și o înainteaza BJ din cadrul DGASPC Prahova. 

 BJ avizează dispoziția de desemnare a managerului de caz ; 

 Directorul executiv adjunct semnează dispoziția de desemnare a managerului de caz. 

 Se inregistrează dispoziția în cadrul SRU DGASPC și se predă către CM pentru a fi atașată 

la dosarul social al beneficiarului ; 

 Managerul de caz întocmește planul individualizat de protecție al copilului și îl atașează în 

dosarul copilului. 

 Anual, personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de 

instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului. 

 Spațiul individual destinat fiecărui beneficiar este amenajat corespunzător, beneficiarii 

rezidenți fiind inștiințați de către managerul de caz cu privire la admiterea unui nou beneficiar. 
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 Șeful de complex va nominaliza în prima zi de admitere un instructor de educație, care va 

însoți beneficiarul și îi va prezenta centrul, va facilita contactul cu ceilalți beneficiari și îi va 

aduce la cunostință regulamentul de ordine interioară. 

 Serviciile în cadrul centrului sunt furnizate și respectiv realizate în baza unui contract de 

furnizare servicii, încheiat între CM și beneficiar, pe durata determinată. 

 Durata medie a contractului poate fi de 6 luni și cea maximă de 2 ani. 

 În cazul mamei/gravidei minore, contractul de furnizare servicii este semnat de parinții sau 

reprezentantul legal al acesteia. 

 În situația mamelor/gravidelor minore cu vârsta peste 16 ani, contractul este semnat și de 

acestea, însă după ce vor fi evaluate și consiliate psihologic de către psihologul centrului. 

 Responsabilul de caz (asistentul social) sprijinit de ceilalți specialiști din centru ( psiholog, 

asistent medical și instructor educație) în maxim 3 zile de la data admiterii stabilește împreună 

cu beneficiarul un program de acomodare, care să cuprindă caracteristicile personale ale 

mamei și copilului/copiilor ( vârsta, status psiho-somatic, personalitate și temperament , situație 

socio-economică, situație familială, nivel de educație, nevoi de integrare socială, etc) . Sunt 

consemnate în programul de acomodare sub semnatura responsabilului de caz și evoluția 

săptamânală a beneficiarului în noul mediu de viață, problemele de acomodare întâmpinate și 

măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup (ceilalți beneficiari și personal), 

opinia beneficiarului și data la care încetează aplicarea programului respectiv. 

 Programul de acomodare are o durată de minim două săptămâni și poate fi revizuit în funcție 

de perioada de ședere a cuplului mamă-copil în centru. 

 Programul de acomodare este disponibil la dosarul beneficiarului. 

 Resonsabilul de caz este instruit de către șeful de complex cu privire la realizarea și aplicarea 

programelor de acomodare, sesiunile de instruire fiind consemnate în Registrul privind 

perfecționarea continuă a personalului. 

 La admiterea în centru se întocmește pentru fiecare beneficiar un dosar personal, care cuprinde: 

-  cererea beneficiarului; 

-  referatul cu propunere de internare; 

- dispoziția directorului executiv al D.G.A.S.P.C Prahova privind admiterea beneficiarului în 

centru/încetarea serviciilor oferite în cadrul centrului; 

- după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau a instanței de judecată privind 

instituirea; 

-  contractul de furnizare servicii încheiat între CM și beneficiar 

-  certificatul de naștere al beneficiarului și cartea de identitate a acestuia, în copie; 

-  certificatul/certificatele de naștere al copilului/ale copiilor, în copie; 

-  acte de căsătorie ale beneficiarilor, după caz ( copie); 

-  contractul de furnizare servicii încheiat între D.G.A.S.P.C Prahova/ CM și beneficiar; 

-  documentul privind evaluarea inițială, în baza careia s-a recomndat admiterea beneficiarului 

în centru; 

- programul de acomodare a beneficiarului; 

- planul personalizat de intervenție/planul individualizat de protecție, după caz; 

- fișa de evaluare socială a beneficiarului; 

- fișa de evaluare medicală a beneficiarului; 

- fișa de evaluare psihologică a beneficiarului; 

- fișa de evaluare educațională  a beneficiarului; 

- rapoartele trimestriale privind evoluția situației beneficiarilor pe perioada rezidenței în centru; 
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- planul de servicii post rezidență; 

- alte documente relevante pentru situația și evoluția beneficiarului. 

 Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise, accesibile personalului 

de conducere și cu atribuții stabilite în acest sens. 

 Beneficiarul cu discernământ poate avea acces la dosarul personal în urma unei cereri pe care 

trebuie să o facă către conducătorul centrului. 

 După ieșirea beneficiarilor din centru, dosarele sunt arhivate și păstrate într-un spațiu special 

amenajat cu această destinație. 

 

5.2.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 

 

 În dosarul fiecarui beneficiar există dispoziția de admitere sau Hotărârea de plasament a 

Comisiei pentru Protecția Copilului, după caz 

 În fiecare dosar există programul de acomodare; 

 În fiecare dosar există fișa de evaluare a situației cuplului mamă-copil/copii; 

 În fiecare dosar există planul personalizat de intervenție și planul individualizat de protecție  

 În fiecare dosar există procesul verbal de întâlnire al echipei pluridisciplinare; 

 Fiecare cuplu mamă-copil/copii are desemnată o persoană de referință. 
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6. RESPONSABILITĂŢI  

 

6.1  Asistentul social 

- Primește cuplul mamă-copil în centru și îl inregistrează în Registrul de evidență  din 

cadrul centrului 

- Întocmeste dispoziția de admitere a cuplului mamă-copil/copii și referatul cu propunerea 

de admitere în centru, atunci când este cazul  

- Preia dosarul întocmit de specialiștii din cadrul SEI  ; 

- Înscrie în registrul unic intrarea/ieșirea  beneficiarilor (mamă/copil) în instituție conform 

actelor justificative; 

- Întocmește procesul verbal de admitere al cuplului mama-copil/copii 

- Întocmește programul de acomodare pentru beneficiari alături de echipa pluridisciplinară 

din cadrul centrului 

- Întocmește planul personalizat de intervenție, respectiv planul individualizat de protecție 

- Întocmește fișa de evaluare socială pentru beneficiari 

- Întocmește dosarul personal al beneficiarului cu toate documentele obligatorii   

- Întocmește raportul de anchetă socială pentru beneficiarii admiși 

- Întocmește baza de date electronică și pe suport de hârtie cu privire la beneficiarii rezidenți  

 

6.1. Instructorul de educaţie sau îngrijitor copii:  

 

- Primește documentele prin care este sesizată situația de pericol în care se găsește cuplul mamă-

copil/copii; 

- Primește cuplul mamă-copil/copii și îl înregistrează în Registrul de evidență al centrului 

- Prezintă beneficiarilor regulile de organizare și funcționare ale centrului pe care cuplul mamă-

copil/copii trebuie să le respecte 

-   Participă la întalnirea convocată de șeful complexului cu managerul de caz, asistentul social și 

asistentul medical pentru prezentarea situației cuplului mamă-copil/copii. 

 

 

6.2. Asistentul medical : 

-  Participă la primirea cuplului mamă-copil și asigură intervenția de specialitate, dacă este 

nevoie; 

- Solicită informații de specialitate despre starea de sănatate a mamei și copilului/copiilor; 

-    Participă la întâlnirea convocată de șeful de complex cu managerul de caz, persoana de referință 

pentru beneficiari, asistentul social pentru prezentarea situației cuplului mamă-copil/copii. 

 

6.3. Psihologul : 

-      Participă la primirea cuplului mamă-copil/copii și asigură intervenția de specialitate, dacă este  

nevoie; 

-    Participă la întalnirea convocată de șeful complexului cu managerul de caz, persoana de 

referintă pentru beneficiari, asistentul social și asistentul medical pentru prezentarea situației 

cuplului mamă-copil/copii. 
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6.4. Șef C.S.C Cireşarii Ploiesti: 

- Asigură instruirea personalului centrului cu privire la procedura de admitere  

- Desemnează o persoană de referință pentru cuplul mamă-copil/copii ; 

- Organizează o întalnire cu managerul de caz, persoana de referință pentru copil, asistentul 

social, psihologul și asistentul medical pentru prezentarea situației cuplului mamă-

copil/copii . 

 

 

6.5  Serviciul Resurse Umane 

- Întocmește dispoziția de desemnare a managerului de caz pentru beneficiari și o înaintează către 

BJ pentru avizare; 

- Înaintează dispoziția de desemnare a managerului de caz directorului executiv adjunct al 

DGASPC Prahova, în vederea semnării; 

- Înregistrează dispoziția de desemnare a managerului de caz în cadrul SRU.  

- Predă asistentului social din CM dispoziția de desemnare a managerului de caz pentru copil 

 

 

6.6  Consilierii juridici din cadrul Biroului juridic contencios 

- Verifică legalitatea actelor din dosarul cuplului mamă-copil/copii; 

- Avizează dispoziția de admitere a cuplului mamă-copil/copii; 

- Avizează dispoziția de desemnare manager de caz pentru beneficiari. 

 

 

6.7. Specialiștii din cadrul SEI 

- Predau cuplul mamă-copil/copii specialiștilor din cadrul CM; 

- Întocmesc referatul cuprinzând propunerea de admitere a cuplului mamă-copil/copii; 

- Întocmesc dispoziția de admitere cuplu mamă-copil/copii și o înaintează BJ ; 

- Înaintează dispoziția de admitere, semnată de directorul executiv al DGASPC, către 

secretariatul CPC pentru a fi înregistrată ; 

- Primesc dispoziția de admitere și o atașează la dosar ; 

- Întocmesc un referat prin care se solicită desemnarea unui manager de caz pentru copilul 

/cuplul mama-copil/copii respectiv și îl înaintează către registratura D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

- Primesc dispoziția de desemnare a managerului de caz de la SRU și o atașează la dosar. 

- SEI preda dosarul social asistentului social din cadrul CM 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Ediţia 

 

Data 

ediţiei 

 

Revizia 

 

Data 

 

Nr. 

pag. 

 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Compartiment 

Nume şi 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor  

de  drept  

sau delegat 

   Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

 

Semnătura 

 

Data 

   

Obs. 

 

Semnătura 

 

Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
SRU Gogescu 

Carmen 

      

 
2. 

BJ  Gheorghiu 

Laurențiu  

      

 
3. 

SEI Gliga Sorina       

 

4. 
        

 
5. 

        

 

6. 
        

 
7. 

        

 

8. 
        

 
9. 
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9.  LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primir

ii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Sterescu 

Mirela  
  

  

2.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Zamfir 

Andreea 
  

  

3.  
Aplicare 

Evidenta 

CPRU 

Cireşarii 

Ariciu 

Nicoleta 
  

  

4.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Nicolae 

Ani-Maria 
  

  

5.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Mocanu 

Violeta 

  
  

6.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Szabo 

Stefania 

  
  

7.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Bente 

Gabriela 

  
  

8.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Androne 

Iuliana 

  
  

9.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Reissfeld 

Adriana 

  
  

   10. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Popescu 

Bogdan 

  
  

   11. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Roxana 

  
  

   12. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Balanescu 

Sorin 

  
  

   13. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Enescu 

Sorin 

  
  

   14. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Dalaca 

Daniela 

  
  

   15. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Enache 

Mirela 

  
  

   16. Informare CPRU Șoarice     
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Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primir

ii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

Aplicare Cireşarii Teodora 

   17. 
Informare CPRU 

Cireşarii 

Bratosin 

Marinela 

  
  

  18. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Cornelia 

  
  

  19.  
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Stanciu 

Gabriel 

  
  

  20. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Badea 

Mircea 

  
  

  21. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Avram 

Ilieana 

  
  

  22. 
Informare 

Aplicare 

CPRU 

Cireşarii 

Anghelache 

Sandu 

  
  

  26. 
Informare 

Aplicare 

SEI Gliga 

Sorina 

  
  

  27. 
Informare 

Aplicare 

BJ Gheorghe 

Laurentiu 

  
  

  28. 
Informare 

Aplicare 

SRU Gogescu 

Carmen 

  
  

  30. 
Informare 

Arhivare 

CPRU 

Cireşarii 

Ioan 

Corina 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

Complexul de Servicii 

Comunitare “CIREŞARII” 

Ploieşti 

CENTRUL MATERNAL 

Procedura operaţională 

 ADMITEREA ÎN CENTRUL 

MATERNAL 

Cod procedură : P.O    

Ediţia I  

 

Revizia  

 

Exemplarul nr.               

 

 

20 

 

 

 

10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

A – În cazul în care beneficiarii sunt aduși la CM de către reprezentanții SEI din cadrul DGASPC 

Prahova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B – În cazul în care beneficiarii sunt aduși în CM de catre organele de poliție, primării sau la solicitarea 

beneficiarilor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistul din cadrul SEI, 

care a efectuat evaluarea 

initiala a cuplului mama 

copil/copii intocmește referatul 

de admitere al cuplului mamă 

copil/copii, dispoziția de 

admitere și referat de numire 

manager de caz 

-Managerul de caz impreuna  

cu responsabilul de caz 

intocmesc PPI si PIP 

 

Directorul executiv 

adjunct 

 

-semnează dispoziția de 

admitere  

- semnează PIP 

  

 

Biroul Juridic 

 

-Vizează dispoziția de 

admitere a cuplului mamă-

copil/copii 

 

 

Sefii de servicii  SEI și 

SRU 

-Vizează referatul , 

dispoziția de admitere și 

referat de numire manager 

de caz 

Secretariatul Comisiei 

pentru protectia copilului: 

 

-Inregistreaza dispozitia  

 

Asistentul social (responsabil 

de caz) 

-Instrumentarea  dosarului 

social al cuplului mama-

copi/copii 

 

Asistentul social : 

-Întocmește referatul de 

admitere a cuplului mamă-

copil/copii 

-Întocmește dispoziția de 

admitere a cuplului mamă-

copil/copii 

-Întocmește referat numire 

manager de caz 

-Întocmește împreună cu 

managerul de caz PIP Directorul executiv  

adjunct : 

 

-Semnează dispoziția de 

admitere a cuplului mamă-

copil/copii 

-Semnează PIP  

 

Biroul Juridic 

 

-Vizează dispoziția de 

admitere a cuplului mamă-

copil/copii 

Șef Complex : 

-Avizează referatul de 

admitere a cuplului mamă-

copil/copii 

-Avizează alte documente 

existente la dosar 

-Avizează PIP  

 

Comisia pentru protecția 

copilului: 

 

-Înregistrează dispoziția de 

admitere a cuplului mamă-

copil/copii 

 

 

Asistentul social  

-Instrumentarea  dosarului 

social al beneficiarilor 

 



D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

Complexul de Servicii 

Comunitare “CIREŞARII” 

Ploieşti 

CENTRUL MATERNAL 

Procedura operaţională 

 ADMITEREA ÎN CENTRUL 

MATERNAL 

Cod procedură : P.O    

Ediţia I  

 

Revizia  

 

Exemplarul nr.               

 

 

21 

 

 
 

 

 

11. ANEXE 

 

1. Proces verbal echipa pluridisciplinară 

2. Proces verbal admitere în centru 

3. Proces verbal instruire personal 

4. Proces verbal instruire/consiliere beneficiari 

5. Baza de date 
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ROMÂNIA 

     CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI      
Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

     Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

                Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com   

                                                    Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 
 

   COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE „CIRESARII”  PLOIESTI 

CENTRUL MATERNAL 

STR. RARISTEI, NR. 62C   TEL./FAX   0244-593264    e-mail : cpruciresariiploiesti@yahoo.ro 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

Nr.________/__________________ 

            

 Aprobat, 

    Director Executiv,  

Călin Viorel 
 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

 

ÎNCETAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL CENTRULUI 

MATERNAL 

Cod procedură : P.O.  

 

Ediţia I, Data _________ 
 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

1.3 Avizat Stavre Liliana  Preşedinte CM 

 

  

11.2 Verificat Sterescu Mirela Șef complex 

 

  

1.1 Elaborat Ariciu Nicoleta Asistent social 

 

  

 

Hotărârea nr. ____/ ________ 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
mailto:cpruciresariiploiesti@yahoo.ro
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CUPRINS : 

Pagina de gardă 1 

Cuprins 2 

1. Scopul procedurii operaţionale 3 

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 4 

3. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 5 

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 6,7,8 

5. Descrierea procedurii operaţionale  9,10,11 

6. Responsabilităţi 12 

7. Formular de evidenţă a modificărilor 13 

8. Formular de analiză a procedurii 14 

9. Lista de difuzare a procedurii 15 

10. Diagrama de proces 16 

11. Anexe 17 
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1.SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Procedura operaţională are drept scop stabilirea şi descrierea detaliată a paşilor ce trebuie 

urmaţi, a modalităţilor de lucru stabilite în cadrul centrului şi a regulilor de aplicat, precum şi a 

responsabilităţilor ce le revin persoanelor implicate în desfăşurarea procesului sau activităţii ce face 

obiectul procedurii. 

Prezenta procedură operaţională are ca scop stabilirea modului în care se realizează încetarea 

serviciilor în cadrul centrului maternal. 

Precizează documentele întocmite şi utilizate în derularea activităţii. 

Stabileşte persoanele care au obligaţia să cunoască şi să aplice prezenta procedură. 

Asigură o intervenţie de specialitate pentru fiecare beneficiar şi respectarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale. 

Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului. 
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2.DOMENIUL DE APLICARE 

 

Prezenta procedură operaţională se aplică activităţii de protecție și îngrijire a cuplurilor mamă-

copil şi femeilor gravide, aflate în situaţii de dificultate şi cu risc de separare a copilului de părinţii săi, 

oferindu-se toate condițiile pentru formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și 

pentru asumarea responsabilitaților parentale. 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale (ce au legătura cu domeniul, România fiind membră UE) : 

 Convenţia O.N.U. cu privire la  drepturile copilului, ratificată prin Lege nr.18 / 

27.09.1990, republicată   

 Convenţia Europeană privind Drepturile Omului (CEDO) 

3.2. Legislaţie primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului) : 

 Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare 

 Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011 asistentei sociale, aprobata cu modificarile 

si completările ulterioare; 

 Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003 

3.3.Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau ordonanţelor Guvernului) : 

 Ordinul nr.81 din 16 ianuarie 2019  privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale 

 Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale 

 Ordinul S.G.G nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entitaților publice 

3.4.Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne – instrucţiuni, precizări, 

decizii, ordine etc.) : 

 Regulamentul de Ordine Interioară al Centrul Maternal din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare “Cireşarii” Ploieşti  

 R.O.F   Centrul Maternal din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Cireşarii” 

Ploieşti  

 Metodologia de Organizare şi Funcţionare a Centrului Maternal din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare “Cireşarii” Ploieşti  

 Fişele de post ale personalului 

 Dispoziţii interne 

 Coduri etice şi deontologice 

 Coduri de conduită 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA  

4.1. Definiţii 

 Activitate procedurală – proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili 

reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate a obiectivelor compartimentului şi/sau 

entităţii publice; 

 Actualizare procedură – constă fie în revizuirea procedurii sau în elaborarea unei noi ediţii 

 Atribuţie – un ansamblu de sarcini de acelaşi tip, necesare pentru realizarea unei anumite 

activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi care implică 

cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau de autoritate faţă de copil, prin care este periclitată viaţa, 

dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea 

fizică sau psihică a copilului - Legea 272/2004 

 Copil – persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină 

de exerciţiu, potrivit legii-  Legea 272/2004 

 Centru maternal - Centrul  Maternal este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de 

mamă şi familia naturală,  de tip rezidenţial, organizat pe model familial a cărui misiune este 

de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea 

familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale 

 Familie - Părintii si copiii acestora - Legea 272/2004 

 Familie extinsă - Copilul, părinţii si rudele acestuia pâna la gradul IV inclusiv -  Legea 

272/2004 

 Familie substitutivă - Persoanele, altele decat cele care aparţin familiei extinse, care, în 

condiţiile legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului - Legea 272/2004 

 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de 

regulă la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul 

reviziei anterioare 

 Fişa postului – document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde : denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specific privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv 

 Neglijare - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea 

cresterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsura subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, 

morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului – Legea 

272/2004 
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 Procedura documentată – modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces, 

editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri 

de sistem şi proceduri operaţionale 

 Procedura operaţională (procedura de lucru) – procedura care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fară aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice 

 Proces – un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare 

 Referire – realizarea unui document înregistrat în evidenţele instituţiei (SPAS, Poliţie, 

Parchet, etc.) şi transmis la D.G.A.S.P.C. – C.S.C atât direct, cât şi prin intermediul 

clientului, iar în unele situaţii şi prin contactarea telefonică 

 Responsabilitate – obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică 

 Resurse – totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale 

 Revizie procedură – acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii, a unei proceduri, modificări ce implică de 

regulă sub 50% din conţinutul procedurii 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întample ceva  

 Evaluare detaliată – etapă a managementului de caz realizată de echipa multidisciplinară în 

vederea stabilirii intervenţiei personalizate pentru fiecare caz în parte 

 Manager de caz – profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de standard, asigură 

coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială, desfăşurate în  interesul 

superior al copilului 

 Plasamentul – măsură de protecţie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, fata de copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a 

celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestuia 

 Plasamentul în regim de urgenţă – măsură de protecţie specială cu caracter temporar, care 

se stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau 

a celui abandonat în sistemul sanitar 

 Plan de servicii – instrument prin care se realizează planificarea acordării serviciilor si 

prestaţiilor pe baza evaluării psihosociale a copilului şi familiei în vederea prevenirii 

separării copilului de familia sa 

 Plan individualizat de protecţie – document prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-

un mediu familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de 

managerul de caz desemnat împreuna cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu 

copilul, după caz 

 Programe de intervenţie specifică – reflectă succesiunea de activităţi realizate într-o arie 

particulară de intervenţie (social, sănătate, educaţie, recuperare, etc.), destinate atingerii 

obiectivelor generale stabilite in PIP 

 Este întocmit de managerul de caz desemnat împreuna cu echipa multidisciplinară, cu 

părinţii copilului şi cu copilul, după caz 
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 Plan personalizat de intervenție- document de planificare si coordonare, o parte componentă 

a planului de servicii 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 

 

Abrevierea 

 

Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Prahova Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova 

8. SMO Standarde Minime Obligatorii 

9. PIP Plan Individualizat de Protecţie  

10. PIS Program de Intervenţie Specifică 

12. CSC Complex de Servicii Comunitare 

13. PRU Plasament în Regim de Urgenţă 

14. CM Centru Maternal 

15. SPAS Serviciul Public de Asistentă Socială 

16.               BJ  

 

Biroul Juridic 

17. SEI Serviciul Evaluare Inițială 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE  

 

5.1. Generalităţi 

Încetarea rezidenței beneficiarilor în centrul maternal se realizează în condițiile prevăzute de 

lege și numai cu pregătirea prealabilă a acestora. 

  

5.2. Mod de lucru 

 

5.2.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii : 

- beneficiarii sunt pregătiți pentru ieșirea din centru și dispun de informațiile și mijloacele 

necesare pentru părasirea acestuia în condiții sigure. 

-  centrul asigură pregatirea beneficiarului pentru ieșirea sa din centru, sau după caz, pentru 

transferul în cadrul altui serviciu social. 

- centrul se asigură că parasirea serviciului de către beneficiari se realizează în condiții de 

securitate. 

- centrul, în caz de forță majoră, asigură transferul beneficiarilor în alte servicii similare în 

condiții de siguranță. 

 

5.2.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

    Procedura referitoare la încetarea serviciilor este cunoscută bine de beneficiari. 

După semnarea contractului de furnizare servicii, șeful Complexului se asigură, ori de cate ori 

este nevoie, că beneficiarul înțelege că rezidența sa este temporară. 

Beneficiarii sunt informați și consiliați cu privire la condițiile de încetare a serviciilor. 

Informările sunt consemnate în registrul de instruire/consiliere beneficiari. 

Personalul este instruit anual de către șeful Complexului cu privire la procedura de încetare a 

serviciilor oferite în cadrul Centrului Maternal. 

Instruirile sunt consemnate în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

Asistentul social realizează evaluarea finală în vederea părăsirii centrului a cuplului mamă-

copil/copii. 

Asistentul social efectuează ancheta socială și se asigură că mama pleacă cu copilul/copiii intr-

un mediu securizant, în condiții de trai și locuit adecvate. 

           Psihologul efectuează consilierea psihologică a cuplului mamă-copil/copii, iar asistentul 

social efectuează consilierea socială a acestora; 

Se încheie declarații ale părtilor și alte documente necesare ; 

Asistentul social informează în scris serviciile publice de asistentă socială de la nivelul 

primăriei localitații în a carei rază teritorială va avea domiciliul/rezidența beneficiarul după ce va 

pleca din centru, în vederea implementării și monitorizării planului de servicii post-rezidențiale. 

           Asistentul social înocmește planul de servicii post-rezidențiale care consolidează abilitațile 

dobândite de beneficiari pe perioada găzduirii în centru. 

Pregătirea ieșirii cuplului mamă-copil/copii din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

         - identificarea nevoilor cuplului mamă-copil/copii ; 

          - evaluarea resurselor cuplului mamă-copil/copii; 
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               - evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact 

asupra situației cuplului mamă-copil/copii; 

           - cunoașterea de către mamă și copii a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață;  

În cazul integrării/reintegrării în familie au loc următorii pași: 

           - pregătirea familiei prin vizite, consiliere și spijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

          Managerul de caz / persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au 

responsabilitatea de a implica familia pentru: 

           - identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu 

familia şi echipa de profesionişti; 

           - stabilirea obiectivelor specifice din PPI si PIP pentru integrare/ reintegrare; 

  - stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea 

PPI si PIP pentru reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate, etc. 

          Încetarea serviciilor se poate face înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de 

furnizare servicii în următoarele situații: 

- la solicitarea scrisă a beneficiarului, dacă acesta este persoană adultă; 

- dacă s-au identificat alte soluții pentru asistarea și protejarea beneficiarului în alte centre; 

- încălcarea repetată, de către beneficiarii adulți, a clauzelor contractului de furnizare de servicii, 

precum și a regulamentelor interne; 

Când beneficiarul părăsește centrul, acesta este instruit și primește o copie a planului de servicii 

sociale post rezidență. 

Asistentul social consemnează în ultimul raport privind evoluția situației beneficiarului și 

informații referitoare la pregătirea beneficiarului pentru ieșirea din centru. Raportul trimestrial este 

anexat la dosarul beneficiarului. 

          Beneficiarul declară în scris că dorește ca serviciile în cadrul centrului maternal să înceteze, 

menționând motivele pentru care dorește acest lucru. 

          Asistentul social întocmește un referat prin care propune revocarea măsurii de protecție pentru 

cuplul mamă-copil/copii și îl înaintează către directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

- Asistentul social intocmeste dispozitia de incetare a masurii de protectie dispusa pentru cuplul 

mama-copil/copii ; 

- Avizarea dispozitiei de catre BJ ; 

- Semnarea dispozitiei de revocare de catre directorul executiv al DGASPC Prahova ; 

- După semnarea dispoziției de revocare de către directorul executiv al DGASPC Prahova, 

cuplul mamă-copil/copii poate pleca din centru, șeful complexului asigurandu-se ca acesta 

iese din centru în maxima siguranță, beneficiind de transport adecvat. 

- Ieșirea cuplului mamă-copil/copii din centru se consemnează în registrul de încetare a 

serviciilor ; 

- Daca se identifică un alt centru unde cuplul mamă-copil/copii poate beneficia de măsură de 

protecție, se intocmește un proces verbal de transfer; 

           Șeful Complexlui și responsabilul de caz ( asistentul social) se asigură că beneficiarii părăsesc 

instituția în cele mai bune condiții: dispun de îmbrăcăminte și încălțăminte necesară, dețin toate 

obiectele și documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei, 

dețin bilete de călătorie, etc. 

           Asistentul social consemnează în scris modalitatea de transport, condițiile în care cuplul mamă-

copil/copii părasește centrul și locul în care va merge acesta.  
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           La sediul centrului se află registrul de evidență privind încetarea serviciilor în care se 

consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor și data 

la care s-a realizat informarea în scris către serviciile publice de asistentă socială de la nivelul primăriei 

localitații în a carei rază teritorială va avea domiciliul/rezidența beneficiarul după ce va pleca din 

centru, modalitatea de transport, condițiile în care cuplul mamă-copil/copii parasește centrul și locul în 

care va merge acesta. 
             Asistentul social consemnează în registru informațiile referitoare la condițiile în care s-a 

efectuat încetarea serviciilor și data la care s-a realizat informarea în scris a SPAS din 

localitatea/județul/rezidența beneficiarilor. 

           La sediul centrului se află și o condică de înregistrare a ieșirilor zilnice a beneficiarilor, în 

care aceștia consemnează,sub semnatură, data și ora ieșirii din centru. 

Copiii beneficiarilor ies din centru numai însoțiți de mamă sau de personalul centrului.  

 
 

 

 

5.2.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 

 

- În dosarul fiecărui beneficiar există cererea de încetare servicii; 

- În dosarul fiecarui beneficiar există dispoziția de încetare a măsurii de protecție pentru 

cuplul mamă-copil/copii sau Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului, după caz, dacă 

mama gravidă este minoră 

- În dosarul fiecărui beneficiar există raportul evaluare finală a nevoilor cuplului mamă-

copil/copii sau a femeii gravide; 

- În dosarul fiecărui beneficiar există adresa de înștiințare a SPAS Primăria localitații unde 

cuplul mamă-copil/copii va avea domiciliul/rezidența; 

- În dosarul fiecărui beneficiar există planul de servicii sociale post rezidență; 

- În dosarul fiecărui beneficiar există procesul verbal de transfer în alt centru, după caz. 
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6. RESPONSABILITĂŢI  

 

6.1  Asistentul social 

     -  realizează evaluarea finală în vederea părăsirii centrului a cuplului mamă-copil/copii ; 

     - efectuează ancheta socială și se asigură că mama pleacă cu copilul/copiii într-un mediu securizant, 

în condiții de trai și locuit adecvate ; 

     -informează în scris serviciile publice de asistentă socială de la nivelul primăriei localitații în a cărei 

rază teritorială va avea domiciliul/rezidența beneficiarul după ce va pleca din centru, în vederea 

implementării și monitorizarii planului de servicii post-rezidențiale ; 

     -întocmește planul de servicii post-rezidențiale care consolidează abilitațile dobândite de 

beneficiari pe perioada găzduirii în centru ; 

     - întocmește raportul trimestrial în care consemnează și informații referitoare la pregătirea 

beneficiarului pentru ieșirea din centru; 

     - completează registrul de evidentă privind încetarea serviciilor. 

 

 

6.3. Psihologul : 

-   efectuează consilierea psihologică a cuplului mamă-copil/copii 

-   completeaza fişa de consiliere psihologică a fiecărei persoane care participă la consiliere; 

-  la finalul şedinţelor de consiliere, sau ori de cate ori este necesar, psihologul întocmeşte un raport de 

consiliere; 

 

 

6.4. Sef C.S.C Cireşarii Ploiesti: 

- Asigură instruirea personalului centrului cu privire la procedura de încetare a serviciilor;  

- Avizează referatul/raportul cu propunerea de încetare a măsurii pentru cuplul mamă-

copi/copii ; 

- Avizează alte documente necesare 

 

 

6.5. Consilierii juridici din cadrul Biroului juridic contencios 

- Verifică legalitatea actelor din dosarul cuplului mamă-copil/copii; 

- Avizează dispoziția de încetare a măsurii. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Ediţia 

 

Data 

ediţiei 

 

Revizia 

 

Data 

 

Nr. 

pag. 

 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Compartiment 

Nume şi 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor  

de  drept  

sau delegat 

   Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

 

Semnătura 

 

Data 

   

Obs. 

 

Semnătura 

 

Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
BJ Gheorghiu 

Laurențiu 

      

 
2. 

        

 

3. 
        

 
4. 

        

 

5. 
        

 
6. 

        

 

7. 
        

 
8. 

        

 

9. 
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9.  LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primir

ii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Informare 

Aplicare 

CSC 

Cireşarii 

Sterescu 

Mirela  
  

  

2.  
Informare 

Aplicare 

CSC 

Cireşarii 

Zamfir 

Andreea 
  

  

3.  
Aplicare 

Evidenta 

CSC 

Cireşarii 

Ariciu 

Nicoleta 
  

  

  26. 

Informare 

Aplicare 

 

SEI Gliga 

Sorina 

  

  

  27. 

Informare 

Aplicare 

 

BJ Gheorghe 

Laurentiu 

  

  

  30. 

Informare 

Arhivare 

 

CPRU 

Cireşarii 

Ioan 

Corina 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentul social : 

-Întocmește referatul cu 

propunerea de încetare 

a măsurii pentru cuplul 

mamă-copil/copii  

 -Întocmește dispoziția 

de încetare a măsurii de 

protecție pentru cuplul 

mamă-copil/copii  

 

-Intocmeste PIP 

 

Șef Complex : 

-Avizează referatul cu 

propunerea de încetare a 

măsurii pentru cuplul 

mamă-copil/copii  

 

-Avizeaza alte documente 

existente la dosar 

-Avizeaza PIP  

 

Biroul Juridic : 

-Vizează dispoziția de 

încetare a măsurii de 

protecție pentru cuplul 

mamă-copil/copii 

Directorul executiv 

adjunct 

-Semnează dispoziția de 

încetare a măsurii de 

protecție pentru cuplul 

mamă-copil/copii 

 

Secretariatul Comisiei pentru 

Protecția Copilului: 

-Înregistrează dispoziția de admitere 

a cuplului mama copil/copii 

Asistentul social : 

 

-Arhivează dosarul social al 

cuplului mamă-copil/copii 
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11. ANEXE 

 

1. Proces verbal echipa pluridisciplinară 

2. Fișa încetare servicii 

3. Proces verbal instruire personal 

4. Proces verbal instruire/consiliere beneficiari 

5. Proces verbal transfer în alt centru 
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     CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA      Anexa nr.3.21.3 

                                                                                                              La Hotărârea nr ………………. 

                                                                                             din …………………..  

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL  

”LOCUINȚEI PROTEJATE DESTINATĂ VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE ”  

DIN CADRUL  

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE CIREȘARII PLOIEȘTI 

 

 

 

 

 

ART. 1 

 Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare 

”LOCUINȚA PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare 

la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2  

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social ”LOCUINȚA PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Cireșarii” Ploiești, cod serviciu social 8790CR-VD-III, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului 

de acreditare Seria AF nr. 000837, deţine Licenţa de funcţionare nr. LF nr. 0000117 și are sediul în 

municipiului Ploiești, str. Rariștei nr. 62C, județul Prahova. 

(2) Actele proprii ale ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Cireșarii” Ploiești poartă antetul COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE ,, CIREȘARII’’  

 PLOIEȘTI și vor fi semnate de către șeful complexului. Documentele financiar – contabile se vor 

semna de către șeful de complex și de șeful serviciu contabilitate-administrativ. 

 

 

ART. 3 

 Scopul serviciului social 

(1) ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești 

este unitate fără personalitate juridică, și reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată 

determinată de timp de până la 1 an, în care victimele violenței domestice pot beneficia de cazare, 

supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare și 

reinserție socio-profesională pentru o viață independentă.  

(2) Scopul serviciului social este de a oferi, în regim de urgență, adăpost victimelor violenței 

domestice, cât și copiilor aflați în grija acestora, atunci când se impune separarea de agresor. 
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(3) Locuința protejată este destinată cu precădere victimelor care nu au o locuință proprie și care au 

nevoie să-și continue procesul de pregătire și adaptare la viață independentă, eventual începută într-un 

centru de recuperare, precum și reinserția socio-profesională până la identificarea unei soluții de 

locuire. 

(4) ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești 

asigură servicii de consiliere psihologică și suport emoțional; supraveghere; consiliere juridică; 

educare; reintegrare familială și comunitară; cazare pe perioadă determinată; masă, inclusiv preparare 

hrană caldă, după caz; menaj; curățenie; îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, 

inserție/ reinserție socială; terapie ocupațională; consiliere și informare; orientare vocațională; pază; 

activități administrative. 

 

ART. 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Cireșarii” Ploiești funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de: Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările 

ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești este Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței 

domestice – Anexa nr. 3 Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă 

de lungă durată organizate ca locuințe protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice, cod 

8790CR-VD-III 

 (3) Serviciul social ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Cireșarii” Ploiești este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/29.10.2019 şi 

funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, ca 

unitate fără personalitate juridică. 

 

ART. 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Cireșarii” Ploiești se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 

celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ”  

din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești 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) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 



 3 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale beneficiarilor şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 

care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

(3) Locuințele protejate pentru victimele violenței domestice își desfășoară activitatea luând în 

considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: 

a) Promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității lege economice a victimelor pentru 

depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente; 

b) Abordarea comprehensivă a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, inclusiv prin 

promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenței 

domestice; 

c) Creșterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) și împuternicirea victimelor 

violenței; 

d) Acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate 

categoriile de victime ale violenței domestice; 

e) Asigurarea și menținerea confidențialității asupra aspectelor ce țin de siguranța și viața privată 

a victimei, protejarea intimității beneficiarilor și respectul pentru demnitatea umană în toate 

activitățile adăpostului; 

f) Cooperarea multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții 

personalizate și coerente. 

g) Locuința protejată pentru victimele violenței domestice promovează participarea beneficiarilor, 

inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc și derularea activităților. 

h) Furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigură intervenția 

unitară, integrată și în rețea. 

 

ART. 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești sunt sunt victimele violenței domestice: 

a) adulți victime ale violenței domestice; 

b) cupluri părinte/reprezentant legal – copil (părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, 

care pot fi victime la rândul lor și/sau martori) 

(2) Condițiile de acces/admitere în centru 
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a) Cazul este instrumentat de serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova care 

întocmește, împreună cu personalul desemnat din cadrul serviciului social, dosarul personal al 

beneficiarului/cuplului părinte-copil care conține, cel puțin, următoarele documente: 

 cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original; 

 decizia de admitere, aprobată de directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova, în original; 

 actul de identitate a beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de identitate ale 

copiilor, minori aflați în grija sa în locuința protejată, în copie; 

 contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original; 

 fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului; 

 planul de intervenție; 

 fișa de monitorizare a serviciilor; 

 copii ale fișelor de evaluare multidisciplinară (medicală, psihologică, socială și juridică) și ale 

planurilor de reabilitare și reintegrare socială a copiilor găzduiți împreună cu părinții victime 

ale violenței domestice, precum și alte documente de monitorizare, care sunt puse la dispoziție 

de serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 acord de prelucrare a datelor beneficiarului. 

b) Criterii de eligibilitate 

 să fie majoră; 

 să fie victima a cel puțin unui conflict major de natură fizică/ emoțională cu persoana cu care 

conviețuiește (soț/partener); 

 conflictul să determine necesitatea părăsirii domiciliului/ reședinței de către victimă și 

stabilirea temporară într-un mediu psihosocial protejat; 

 să aibă domiciliul legal pe raza administrativ – teritorială a Județului Prahova; 

 să nu sufere de tulburări psihice major, boli cronice în fază terminală, boli infecționase care 

perturbă microclimatul social din cadrul serviciului social. 

c) decizia de admitere/respingere a cererii de internare în ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești 

 Admiterea victimelor se face numai în regim de urgență și la cererea victimei, asigurându-se 

protecție împotriva agresorilor, cu consimțământul scris al acesteia sau după caz al 

reprezentantului legal, în baza unui raport de evaluare inițială întocmit de persoana desemnată 

din cadrul serviciului de specialitate al D.G.A.S.P.C. Prahova, atunci când izolarea victimei de 

agresor se impune ca măsură de protecție; 

 Decizia de admitere/ respingere este luată de Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 Posibilitățile de admitere sunt limitate de numărul de locuri disponibile; 

 Documentele necesare admiterii victimelor în locuință sunt: cererea prin care solicită protejarea 

și sesizarea poliției; 

 Raportul de evaluare inițială conține cel puțin următoarele informații: date despre victimă, date 

despre copii, legătura victimei cu familia sau agresorul, starea victimei în momentul evaluării, 

descrierea evenimentului. 

d) modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii 

 În termen de maxim 7 zile de la înregistrarea în registrul de evidență privind admiterea 

beneficiarilor, D.G.A.S.P.C. Prahova încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii. 

 Perioada de acordare a locuinței protejate este de maximum 1 an, în funcție de situația 

particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. 

 La cererea beneficiarului și cu acordul conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova, contractul poate fi 

reînnoit, după caz. 
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 Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este stabilit de D.G.A.S.P.C. 

Prahova, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii și justiției sociale. 

Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale. 

 Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al 

beneficiarului. Beneficiarul deține un exemplar al contractului de furnizare servicii. 

 Pentru cuplurile părinte-copil victime ale violenței, D.G.A.S.P.C. Prahova încheie contractul de 

furnizare de servicii cu părintele/sau reprezentantul legal victimă a violenței. 

 Contractul de furnizare servicii se încheie între D.G.A.S.P.C. Prahova și părintele victimă a 

violenței domestice care este beneficiar al locuinței protejate împreună cu copilul victimă sau 

martor al violenței.  

 Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în 

funcție de numărul semnatarilor contractului de furnizare servicii. Găzduirea în locuința 

protejată este pe termen îndelungat, dar nu poate depăși 1 an. 

(3) Condiții de încetare a serviciilor 

a) Principalele situații în care locuința protejată suspendă/încetează acordarea serviciilor către 

beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi: 

 încetarea frecventării locuinței protejate de către beneficiar, prin proprie voință (încetare); 

 la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul pentru acordarea de servicii sociale; 

 prin acordul părților privind încetarea contractului; 

 la momentul în care scopul includerii în locuința protejată și contractul pentru acordarea de 

servicii sociale a fost atins; 

 internarea în spital, în baza recomandărilor medicale; 

 transferul la o instituție specializată, în scopul efectuării unor terapii sau programe de 

recuperare/dezalcoolizare, tratament drogo-dependență etc.; 

 nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar; 

 comportamentul inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de 

securitate pentru el și/ sau pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul centrului (consum de 

băuturi alcoolice, consum de droguri sau substanțe halucinogene, comportament violent, 

contact cu agresorul și dezvăluirea adresei locuinței protejate); 

 în situația în care beneficiarul a săvârșit fapte penale în timpul furnizării serviciilor sociale; 

 în situația în care benefiaciarul a sustras sau a distrus voit bunuri din dotarea serviciilor sociale 

a produs vătămări corporale altor persoane;  

 forța majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de 

funcționare a locuinței protejate etc.); 

 în caz de deces a beneficiarului 

b) Dispoziția de suspendare/ încetare a acordării serviciilor către beneficiar este întocmită de 

personalul de specialitate din cadrul locuinței protejate și aprobată de Directorul Executiv al 

D.G.A.S.P.C. Prahova. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești au următoarele drepturi și obligații: 

a) dreptul de a fi informați asupra drepturilor și obligațiilor lor în calitate de beneficiari ai 

locuinței protejate și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc; 

b) dreptul de a-și desfășura activitățile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur și funcțional; 

c) dreptul de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieții lor și de a-și 

exprima liber opiniile; 

d) dreptul de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

e) dreptul de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii; 

f) dreptul de a li se asigura confidențialitatea asupra datelor personale; 
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g) dreptul de a nu fi abuzați, neglijați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați; 

h) dreptul de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe; 

i) dreptul de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume 

bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii; 

j) dreptul de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de 

medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare 

servicii; 

k) dreptul de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

l) dreptul de a beneficia de un spațiu personal de cazare; 

m) dreptul de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, 

sexuale, conform legii; 

n) dreptul de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale; 

o) dreptul de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare; 

p) dreptul de a practica cultul religios dorit; 

q) dreptul de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva 

voinței lor; 

r) dreptul de a accesa toate spațiile și echipamentele comune; 

s) dreptul de a fi informați despre procedurile aplicate în centru; 

t) dreptul de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal; 

u) obligația de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și 

revizuirea planului individual de intervenție; 

v) obligația de a furniza informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, 

medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea 

veridicității acestora; 

w) obligația de a respecta termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individual de 

intervenție; 

x) obligația de a anunța orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe 

parcursul acordării serviciilor sociale; 

y) obligația de a respecta regulamentul de organizare și funcționare și normele interne de 

funcționare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale. 

 

ART. 7  

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţiile ale serviciului social în ”LOCUINȚĂ PROTEJATĂ” din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 

1. reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2. găzduire pe perioada determinată; preparare hrană și acordare masă; menaj, curățenie, pază 

și întreținere; 

3. asistență pentru sănătate; îngrijire personală asistată; 

4. primire, înregistrare, soluționare a sesizărilor, reclamațiilor cu privire la serviciile oferite. 

5. informare și consiliere socială, reluarea contactelor sociale; 

6. consiliere psihologică și, după caz, terapii de specialitate; 

7. educație extracurriculară privind un stil de viață sănătos, pentru prevenirea și combaterea 

consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea 

abilităților pentru o viață independentă, educație civică, educație sexuală; 
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8. consiliere/orientare vocațională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie 

profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă; 

9. facilitarea accesului la servicii medicale; 

10. suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul; 

11. alte activități care contribuie la reinserția în familie și în comunitate a beneficiarilor; 

12. consiliere juridică; 

13. consiliere socială. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale informative despre serviciile oferite și oferirea acestora beneficiarilor, 

reprezentanților legali,  autorităților publice și publicului larg ; 

2. diseminarea informațiilor despre serviciile oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în scopul 

prevenirii/ combaterii vioenței în familie; 

3. Colaborarea cu mass-medi în vederea mediatizării fenomenului violenței în familie și a 

serviciilor oferite; 

4. realizarea de materiale informative despre serviciile partenere ale centrului existente în 

comunitate; 

5. elaborarea de rapoarte de activitate; 

6. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme de 

organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale 

furnizate; 

7. transmiterea rapoartelor statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai 

serviciilor oferite de locuința protejată conform modelului elaborat de ANES; 

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. Elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor 

înscrise în Cartă; 

3. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor asupra drepturilor înscrise în Cartă; 

4. Elaborarea și aplicarea Codului de Etica al angajaților; 

5. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, cunoașterii 

și aplicării Codului de etică; 

6. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de 

identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant; 

7. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali/convenționali cu 

privire la modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

8. Definește și aplică proceduri privind identificarea, semnalarea și soluționarea abuzurilor și 

incidentelor deosebite privind sesizarea cazurilor de abuz asupra copilului în locuința protejată 

de către mama sau alte persoane; 

9. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, 

comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se 

află; 

10. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile 

primite; 

11. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor 
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12. Asigură beneficiarilor respectarea demnității, autodeterminării, autonomiei în gestionarea 

propriilor bunuri a dreptului la intimitate personală; 

13. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului în vederea respectării drepturilor 

beneficiarilor, prevăzute de legislația națională și internațională în domeniul drepturilor și 

libertăților civile; 

14. Elaborarea un set de reguli interne (Regulile locuinței protejate) care sunt aduse la cunoștința 

beneficiarului și asumate de către acesta; 

15. Elaborarea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute de personal și de 

beneficiari; 

16. Asigură condițiile necesare pentru exprimarea opinei beneficiarilor cu privire la serviciile 

primite. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, 

conform legislației în vigoare; 

2. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. Măsurarea gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul 

serviciului social; 

4. Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

5. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

6. Formarea profesională continuă a personalului; 

7. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecției Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, precum și 

alte foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. Funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și 

funcționare; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

3. Întocmirea proiectului bugetului propriu al serviciului  în vederea asigurării resurselor bănești 

necesare desfășurării activității în condițiile prevăzute de lege; 

4. Asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului serviciului: clădiri, instalații, 

dotări, aparatură; 

5. Realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 

desfășurări a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. Identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă 

module de instruire privind: egalitatea de șanse; pevenirea, recunoașterea și raportarea formelor 

de exploatare; violență și abuz; respect pentru diversitate; respect pentru autonomia individuală 

și independența persoanelor cu dizabilități. 

7. Întocmirea referatelor de necesitate, în vederea dobândirii tuturor bunurilor necesare copiilor, 

precum și pentru asigurarea unui mediu corespunzator din toate punctele de vedere; 

8. Stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal în funcție de: capacitatea 

serviciului; asigurarea permanenței pe timp de zi și de noapte; raportul optim adulți copii 

recomandat; optimizarea utilizării timpului de lucru de către salariații centrului; programarea 

concediilor de odihnă a salariaților; întocmirea graficelor de lucru și a pontajului lunar și 

verificarea prezenței personalului. 

9. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și donațiile; 
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10. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

ART. 8   

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social ”LOCUINȚA PROTEJATĂ” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Cireșarii” Ploiești funcţionează cu un număr de 15 total personal, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/29.10.2019, din care: 

a) Personal de conducere: șef de complex, șef serviciu contabilitate-administrativ - 2 posturi;  

b) Personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 2 posturi 

c) Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere – reparații, deservire: 11 posturi 

d) voluntari 

(2) Personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din totalul personalului. 

(3) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul 

de funcţii aprobat. 

(4) Raportul angajat/beneficiar este de 1/10. Raportul asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi 

se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de 

calitate.  

 

ART. 9  

Personalul de conducere 

(1) Conducerea complexului este asigurată de  

-  șef  complex                                            111225 

- șef serviciu contabilitate-administrativ.  111225 

 

(2) Atribuţiile șefului complex sunt: 

1. asigură, în cadrul unitatii, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile copilului;  

2.ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

3.gestionează unitatea în baza dispozitiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova; 

4.asigură operaționalitatea deciziilor luate la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5.asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

6.răspunde de calitatea activităților desfăsurate de personalul din cadrul unității și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens; 

7.organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare si functionare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează desfășurarea 

activității în cadrul unității ;  

8.asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu misiunea 

și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a copilului; 

9.reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10.revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii organizatorice 

și a numărului de personal; 

11.elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire și 

perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor alocate, 

în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 
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15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității; 

17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și functionare, regulamentul intern sau, dupa caz, 

normele interne de funcționare, proceduri de lucru, etc; 

18. elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătătirea activității de asistenta sociala in 

instititie, 

19. evalueaza anual personalul din subordine si propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respectă 

legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21.avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără 

plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmeaza a fi premiat si cuantumul 

primelor, in raport cu resursele alocate; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție; 

24. aprobă meniul și lista zilnică de alimente; 

25.urmărește accesul copiilor aflați în unitate la serviciile de sănătate, de educație, de petrecere a 

timpului liber și a altor servicii care determină dezvoltarea personalității acestora; 

26.colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor; 

27. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității; 

28. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate; 

29. administrează resursele financiare ale unității în baza unui plan de cheltuieli care stabilește 

planificarea finaciară, evidența bugetară, conform legii; 

30.asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

31.elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și 

eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de 

conducerea entității publice; 

32.elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 

33.elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

34.elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului comisiei ; 

35.intocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

36.întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul  

compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

37.elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

38.analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

39.elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

40.stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

41.elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza autoevaluării; 

42.transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

43. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în pericol sau 

dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil; 
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44. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Functionare; 

45. indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea DGASPC 

Prahova, in limita competentei. 

 

(3)Atribuțiile șefului serviciu contabilitate-administrativ sunt : 

a. asigură cunoașterea și aplicarea normelor legale din domeniu; 

b. ține la zi evidența sintetică și analitică a contabilității centrului; 

c. preia notele de recepție însoțite de facturi și comenzi și le înregistrează în contabilitate; 

d. întocmește ordine de plată pentru furnizorii de bunuri materiale, utilități, prestări servicii în  

vederea efectuării plaților de către D.G.A.S.P.C. PRAHOVA 

e. întocmește documentația în vederea deschiderii de credite; 

f. la inceputul fiecarei luni redactează balanțele privind gestiunile din magazie și de pe teren; 

g. întocmește notele contabile; 

h. întocmește balanța de verificare lunară, în baza situațiilor anexe; 

i. completează lunar Registrul Jurnal și annual  Registrul Inventar conform legislației în vigoare; 

j. verifică statele de plată, stabilește contribuțiile către bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale; 

k. întocmește lunar documentația privind garanțiile materiale ale gestionarilor de bunuri din 

centru; 

l. îndeplinește și alte atribuții sau sarcini stabilite de lege ori de organismele abilitate;  

m. respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la copii; 

n. participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ;  

o. aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

p. semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

q. identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

r. sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil 

s. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

t. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

u. sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

v. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

w. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

x. are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului ; 

y. cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

z. îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

(4) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(5) 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. 

(6)  Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de  șef serviciu contabilitate-administrativ trebuie să fie 

absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul economic, cu vechime de minimum 4 ani în 

domeniul financiar-contabil. 
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 (7) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 

legii. 

  

ART. 10  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate poate fi: 

a) asistent social   (263501) 

b) psiholog   (263401) 

(2) Atribuții specifice pentru fiecare post ale personalului de specialitate : 

 

a) Asistent social  

 Înscrie în registrul unic intrarea/ieșirea  beneficiarilor (adulți/copii) în instituție conform actelor 

justificative; 

 Întocmește un raport de evaluare inițială atunci când izolarea victimei se impune ca masură de 

protecție; 

 Întocmește decizia, care va fi aprobată/avizată de conducatorul locuinței protejate sau 

reprezentantul furnizorului; 

 Investighează situația adultului/copilului admis în LOCUINȚĂ PROTEJATĂ ca urmare a 

admiterii acestora în centruș 

 Se deplaseaza pe teren la domiciliul beneficiarilor pentru întocmirea anchetelor sociale 

 Întocmește raportul de vizită 

 Întocmește raportul de anchetă socială pentru beneficiarii admiși; 

 Întocmește împreună cu psihologul evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarilor și a situației de 

risc în care aceștia se află 

 Colaborează cu compartimentul de specialitate-Serviciul Evaluare Inițială, Intervenție în Regim de 

Urgență, Abuz și Violență în Familie 

 Împreună cu psihologul elaborează planul de intervenție, în baza evaluarii nevoilor beneficiarului  

 Colaborează cu compartimentul de specialitate-Serviciul Evaluare Inițială, Intervenție în Regim de 

Urgentă, Abuz și Violență în Familie -care asigură managementul de caz pentru copiii victime ale 

violenței, în vederea elaborării planului de reabilitare și reintegrare socială a copiiilor martori sau 

victime ale violenței domestice gazduiți împreună cu părintele victimă 

 Contribuie la monitorizarea implementarii planului de reabilitare și reintegrare socială a copilului 

martor/victimă a violenței domestice găzduit împreună cu părintele victimă 

 Întocmește fișa de monitorizare servicii pentru fiecare beneficiar 

 Întocmește programul de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar 

 Facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate și îi sprijină în caz 

de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, medicii de specialitate din 

ambulatorii și spitale 

 Încurajeaza și sprijină beneficiarii pentru a menține relații cu rude și prieteni 

 Colaborează cu serviciile publice de asistentă socială în vederea identificări locuințelor sociale și a 

locuințelor disponibile pentru închiriere și pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieșirii 

beneficiarilor din locuința protejată 

 Colaborează cu reprezentanții AJOFM sau cu furnizorii pentru plasarea forței de muncă în vederea 

acordarii sprijinului necesar pentru integrarea în muncă, readaptarea, calificarea si recalificarea 

profesională a beneficiarilor. 

 Colaborează cu organele de poliție în scopul identificării  și a rezolvării cazurilor beneficiarilor 

aflați în pericol; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern managerial  
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 Aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Completează Cartea de imobil. 

 Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor referitoare la beneficiari. 

 Sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui beneficiar este 

în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui adult/copil. 

 Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial.  

 Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra beneficiarilor. 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 Întocmește alături de ceilalți specialiști documentele acreditării și urmărește aplicarea corectă și la 

timp a procedurilor 

 

b) Psiholog 

 Asigură consilierea psihologică a beneficiarilor şi realizează evaluarea acestora din punct de 

vedere psihologic;  

 Întocmește împreună cu asistentul social evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarilor și a situației 

de risc în care aceștia se află; 

 Împreună cu asistentul social elaborează planul de intervenție, în baza evaluarii nevoilor 

beneficiarului; 

 Sprijină beneficiarii locuinţei protejate, în vederea refacerii/menţinerii/consolidării relaţiilor cu 

familia sau comunitatea; 

 Propune şi întocmeşte împreună cu asistentul social programul de  activităţi pentru beneficiari;  

 Monitorizează evoluţia cazurilor împreună cu asistentul social;  

 Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor  conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

 Participă la constituirea, implementarea şi monitorizarea sistemului de control intern managerial ; 

 Aduce la cunoştinţă superiorului ierarhic propunerile de îmbunătăţire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităţilor stabilite prin fişa postului ; 

 Respectă regulile de confidenţialitate a informaţiilor referitoare la beneficiari. 

 Sesizează imediat conducerea instituţiei dacă integritatea fizică şi morală a vreunui beneficiar este 

în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârţit asupra vreunui adult/copil. 

 Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial.  

 Are obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă asupra beneficiarilor. 

 Cunoaşte şi respectă prevederile R.I. şi M.O.F. 

 Îndeplineşte orice sarcină trasată de conducerea unităţii în limitele de competență. 

 

ART. 11  

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 (1) Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi este asigurat de personalul administrativ din structura  Centrului de primire 

în regim de urgență din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești, după cum 

urmează: 
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a)   inspector de specialitate       (242203) 

b) administrator        (515104) 

c)   magaziner         (432102) 

d)  îngrijitor          (515301) 

e) muncitor calificat bucătărie     (512001) 

f) muncitor necalificat bucătărie (941201) 

 

(2)Atribuții ale personalului administrativ: 

 

a. Inspector de specialitate 

 Asigură cunoașterea și aplicarea normelor legale din domeniu; 

 Asigură inventarierea periodică și verificarea gestiunilor pentru patrimoniul propriu; 

 Verifică trimestrial concordanța obiectelor de inventar de pe teren cu fișele de evidență ale 

administratorului; 

 Preia zilnic listele de alimente, bonurile de consum și bonurile de transfer de la magaziner,  

operează în baza de date a programului informatic și verifică concordanța lor cu realitatea; 

 Întocmește pontajul pentru salariați lunar ; 

 Operează în baza de date din programul informatic pontajul și reținerile salariaților, întocmește 

statul de plată; 

 Emite adeverințe salariaților pentru întocmirea dosarelor în vederea pensionării; 

 Întocmește adeverințe pentru salariații C.P.R.U. Cireșarii Ploiești; 

 Gestionează dosarele profesionale; 

 Îndeplinește și alte atribuții sau sarcini stabilite de lege ori de organismele abilitate ; 

 Verifică modul de completare a documentației de inventariere ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

  Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

  Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

b. Administrator  

 Este gestionarul obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe aflate pe teren. Întocmește și 

actualizează permanent fișele de evidență a acestora. Rezolvă în colaborare cu conducerea 

instituției toate problemele de natură administrativ- gospodărească ale centrului; 

 Repartizează sarcinile concrete pentru fiecare angajat din sectorul administrativ și urmărește 

realizarea lor în conformitate cu planul de muncă zilnic; 

 Raspunde de aprovizionarea centrului cu materialele, obiectele și serviciile necesare bunei 

desfășurări a activității. Întocmește Procesul Verbal de prospectare a pieții, în urma ofertelor 

pentru  achiziția directă ; 

 Întocmește - anual și la solicitare - necesarul de  materiale, obiecte de  inventar, lucrări și  

servicii, în colaborare cu magazinerul și aprobat de șeful complexului pe care îl transmite către 

DGASPC Prahova  în vederea încheieri  contractelor de achiziții; 

 Urmărește aprovizionarea ritmică a centrului, lănsând periodic comenzi către furnizorii titulari  

ai contractelor; 

 Urmarește derularea contractelor și întocmește situații analitice pe furnizori, cantități, 

sortimente. 
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 Întocmește referatele de necesitate pentru produse, lucrări și servicii care nu se regăsesc  în 

contractele de achiziții; 

 După aprobarea referatului de către DGASPC Prahova, conform procedurii, face selecția 

ofertelor  de preț și procedează la achiziția directă ; 

 Întocmește bonurile de consum și de transfer conform referatelor aprobate și ține evidența lor. 

 Calculează și întocmește documentele privind consumul de carburant, conform legislației în 

vigoare ;  

 Raspunde de justa planificare, repartizare și întrebuințare a materialelor ; 

 Asigură buna funcționare a tututror utilităților în cadrul centrului; 

 Constată și ia măsurile necesare pentru efectuarea reparațiilor curente; 

 Întocmește și depune cererea și documentația de obținere a autorizației sanitare anuale de 

funcționare a centrului și a altor autorizații necesare ; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

  Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

  Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

c. Magaziner  

 Este gestionarul mărfurilor aflate în magaziile centrului; 

 Primește, recepționează și depozitează marfa achiziționată, în colaborare cu comisia de   

recepție; 

 Asigură condițiile de depozitare a produselor alimentare și nealimentare conform legislației în 

vigoare ; 

 Confirmă primirea cantitativă și calitativă a bunurilor intrate în gestiune, conform facturii ; 

 Întocmește fișa de recepție în care semnează comisia de recepție, face înregistrările în fișele de  

magazie și predă zilnic la contabilitate facturile pe baza de semnătură de primire ; 

 Ține evidența bunurilor aflate în magazie pe fișe de magazie și efectuează rulajul lunar ; 

 Primește în magazie numai bunuri însoțite de certificate de calitate, termene de garanție și aviz 

sanitar-veterinar ; 

 Nu primește în magazie bunuri ce nu corespund celor înscrise în documente, deteriorate sau cu 

termene de valabilitate expirate ; 

 Sesizează în timp util conducerea unității de stocurile de bunuri care sunt în pericol de degradare, 

depreciere sau expirare a termenelor de valabilitate ; 

 Previne sustragerea de bunuri și orice formă de risipă, le ferește de degradare și le păstrează 

conform prescripțiilor tehnice și igienico-sanitare ; 

 Solicită în scris conducătorului unității măsuri de dotare și pază necesare pentru păstrarea 

corespunzătoare și pentru efectuarea în bune condiții a operațiilor de primire și eliberare a 

bunurilor ; 

 Verifică cântarul înainte de cântărire ; 

 Comunică în scris conducătorului instituției :  

- plusurile și minusurile din gestiune de care are cunoștință în termen de 24 ore; 

- cazurile în care constată ca bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau 

sustrase, ori există pericol de a ajunge în asemenea situație în  termen de 24 ore de la 

momentul  în care a luat cunoștință de acest fapt; 



 16 

- cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiune au atins limitele cantitative maxime  

sau minime (vezi : cât se poate consuma până la expirarea  termenului de garanție); 

- stocurile de bunuri fără mișcare sau cu mișcare lentă. 

  Eliberează din magazie bunurile pe bază de bon de consum (liste de alimente) vizat de șef 

serviciu contabilitate-administrativ și conducătorul unității în cantitatea, calitatea și sortimentele 

specificate ; 

 Calculează valoarea bunurilor eliberate și întocmește centralizatoare pe care le predă la sfârșitul 

lunii, la contabilitate ; 

 La începutul și sfârșitul programului are obligația să verifice integritatea și să asigure securitatea 

spațiilor de depozitare ; 

  Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control intern 

managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului 

 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și MOF. ; 

  Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

d. Îngrijitor  

 Asigură curățenia zilnică și generală a spațiilor interioare aparținând Centrului; 

 Asigură utilizarea economicoasă a materialelor de curățenie repartizate în  acest scop; 

 Ajută la descărcatul alimentelor și materialelor ; 

 Respectă regulile și normele de curățenie și dezinfectare cerute de Ministerul Sănătații ; 

 Răspunde de starea și buna funcționare a obiectelor de inventar aflate pe teren în timpul 

executării serviciului; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern  

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

  Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

   Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postui 

  Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F ; 

  Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

e.       Muncitor calificat bucătărie 

 Cunoaște și aplică normele prevazute de Ministerul Sănătății ; 

 În cazul în care beneficiarii unității nu pot să-și asigure prepararea hranei zilnice din motive bine 

justificate, muncitorul calificat bucătărie îl va ajuta la prepararea meniului; 

 Asigură curățenia și dezifectarea veselei în care se prepară mâncarea; 

 Ajută beneficiarii să-și prepare meniuri conform recomandărilor medicale în  cazul existenței 

prescripțiilor medicale în acest sens ;  

 Asigură ordinea și curățenia după serviciile prestate; 

 Are obligația la  folosirea aparatelor electrice, să respecte normele din fișa de protectia muncii; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

 Aduce la cunoștința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

  Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

  Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 
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 Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

 Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

f.       Muncitor necalificat bucătărie 

    În cazul în care beneficiarii unității nu pot să-și asigure curățenia în bucătăria proprie din 

  motive bine întemeiate, muncitorul necalificat bucătărie îl ajută în acest sens; 

   Curăță zarzavatul și transportă resturile din camera respectivă în condiții de igienă a locului de  

  muncă; 

   Cunoaște și respectă regulile de igienă specifice activității; 

   Are obligația la  folosirea aparatelor electrice, să respecte normele din fișa de protectia muncii; 

 Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern  

 managerial ; 

 Aduce la cunostința superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

 Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

 Identifică riscurile activităților stabilite prin fișa postului ; 

    Cunoaște și respectă prevederile R.I. și M.O.F. ; 

     Îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

 

ART. 12  

Finanţarea  serviciului  Locuință Protejată 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, complexul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA        Anexa nr. 3.22 

 la Hotărârea nr. …….. 

din ………………….. 
 

 

 

 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI 

”CENTRUL PENTRU INTERVENȚIE, CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU COPILUL 

AFLAT ÎN SITUAȚIE DE RISC” 

 

 

 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social 

”Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație de Risc”,  

aprobat  prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova, 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. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2  

 Identificarea serviciului social 

Serviciul social ”Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în 

Situație de Risc”, cod serviciu social 8899 CZ-F-I, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de 

acreditare nr. 000837, deține Licența de funcționare seria LF nr. 0001221 din data de 02.08.2017, 

cu sediul pe str. Cometului nr. 16, localitatea Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100177.  

 

ART. 3  

Scopul serviciului social 

(1) Serviciului social ”Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în 

Situație de Risc” se adresează copiilor aflați în situație de risc și părinților/tutorilor/reprezentanților 

legali ai acestora, sprijinindu-i și asistându-i în scopul depășirii dificultăților psihosociale care 

afectează relațiile familiale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa. 

(2) Activitățile de bază desfășurate sunt : 

a) Consiliere psihologică pentru familie și copii; 

b) Informare 

c) Consiliere juridică 

d) Educație parentală 

e) Socializare și reinserție socială 

f) Suport emoțional 

g) Alte activități. 

 

ART. 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social ”Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în 

Situație de Risc” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, republicată, 



cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale altor acte 

normative secundare aplicabile domeniului protecției copilului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea 

Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și a 

ghidului metodologic de implementare a acestui standard. 

(3) Serviciul social ”Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul 

Aflat în Situație de Risc” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova Nr. 

33/19.03.2015 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Prahova (D.G.A.S.P.C. Prahova). 

 

ART. 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social ”Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în 

Situație de Risc” 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 pentru 

Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație de Risc” sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

b) familia ca mediu prioritar de îngrijire și educare a copilului; 

c) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor 

părintești; 

d) implicarea comunității și responsabilizarea ei pentru protecția și promovarea drepturilor 

copiilor;  

e) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt și deschiderea centrului către comunitate; 

f) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor; 

g) respectarea identității culturale, etnice, religioase și lingvistice a beneficiarilor serviciilor 

oferite;  

h) respectarea confidențialității informațiilor despre clienți; 

i) respectarea eticii profesionale; 

j) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont de vârsta și 

gradul său de maturitate, conform prevederilor Legii 272/2004, republicată, cu modificărie 

și completările ulterioare;  

k) recunoașterea valorii fiecărei persoane; 

l) asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului; 

m) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului; 

n) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe multidisciplinare; 

o) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

p) promovarea parteneriatului cu copilul, familia, structuri și grupuri locale; 

q) promovarea responsabilizării beneficiarilor și încurajarea inițiativei acestora; 

r) promovarea participării active a beneficiarilor în soluționarea problemelor cu care se 

confruntă; 

s) valorizarea capacităților și resurselor clienților; 

t) îmbunătățirea continuă a calității. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin 

pentru Copilul Aflat în Situație de Risc”sunt: 

a) Copii ai străzii și părinții/tutorii/reprezentanții legali ai acestora; 



b) Copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal, precum și părinții/ tutorii/ 

reprezentanții legali ai acestora; 

c) Copii care au dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc și 

părinții/ tutorii/ reprezentanții legali ai acestora.  

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare:  

- solicitare scrisă sau telefonică din partea potențialilor beneficiari 

- transmitere, referire de la alte servicii comunitare 

- hotarâri ale Comisiei pentru Protecția Copilului Prahova  

- hotărâri ale instanței judecătorești 

- ordonanțe de clasare, renunțare la urmărirea penală 

- autosesizare 

b) criteriile de eligibilitate a beneficiarilor:  

1.Copiii cu dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc; 

2.Existența unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă  

copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea 

lor familială, socială, școlară, profesională; 

3.Copiii trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și creștere care 

nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate. 

c) profesionistul din cadrul centrului. decide, pe baza evaluării inițiale, dacă serviciile oferite 

de Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc 

răspund nevoilor solicitantului. În cazul în care serviciile centrului. nu sunt cele dorite de 

către client, acesta va fi direcționat către alte instituții/organizații abilitate; 

d) dacă, în urma evaluării inițiale, se ia decizia includerii clientului în programul de acordare a 

serviciilor Centrului, responsabilul de caz desemnat în acest sens, va iniția procesul de 

evaluare detaliată, ale cărui concluzii vor fi cuprinse în raportul de evaluare detaliată; 

e) În termen de 5 zile de la finalizarea raportului de evaluare detaliată, se întocmește planul 

personalizat de consiliere, pe baza concluziilor și recomandărilor menționate în raportul 

amintit mai sus; planul personalizat de consiliere se implementează în urma încheierii 

contractului pentru acordarea de servicii sociale cu beneficiarul serviciilor. Contractul se 

încheie în două exemplare și cuprinde obiectivele, activitățile, responsabilii, calendarul 

activităților, drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile în care acesta încetează să 

mai producă efecte. Modelul contractului este prevăzut în Anexa nr. 7 la Metodologia de 

Organizare și Funcționare a Centrului pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul 

aflat în situație de risc. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor  sunt: 

a) Termenul pentru care a fost încheiat contractul de acordare a serviciilor sociale s-a împlinit 

și obiectivele înscrise în acesta au fost atinse; 

b) Refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct 

sau prin reprezentant; 

c) Nerespectarea în mod repetat de către client a Regulamentului de ordine interioară al 

serviciului social sau încălcarea obligațiilor prevăzute în contractul de acordare a serviciilor 

sociale; 

d) Retragerea licenței de funcționare a serviciului social; 

e) Neprezentarea nejustificată a beneficiarului la trei ședințe de consiliere consecutive, 

respectiv la jumătate din numărul de ședințe stabilite în PPC, urmat de refuzul beneficiarului 

de a răspunde în termen de zece zile de la primirea notificării transmise de către C.I.C.S.; 

f) Invocarea forței majore de către beneficiarul serviciilor sociale; 

g) Alte situații neprevăzute, care pun serviciul social în imposibilitatea obiectivă de a acorda 

serviciile sociale.  

(4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în ”Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin 

pentru copilul aflat în situație de risc” au următoarele drepturi: 

a) dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale; 



b) dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte 

persoane alături de  care copilul a dezvoltat relații de atașament; 

c) dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte 

persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru 

nu contravine interesului său superior; 

d) dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale; 

e) dreptul la libertatea de exprimare; 

f) dreptul copilului capabil de discernământ de a-și exprima liber opinia asupra oricărei 

probleme care îl privește; 

g) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; 

h) dreptul la libera asociere în structuri formale și informale, precum și libertatea de întrunire 

pașnică în limitele prevăzute de lege; 

i) drepturile copiilor aparținând unor minorități naționale, etnice, religioase sau lingvistice, la 

viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, la practicarea 

propriei sale religii, precum și de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai 

comunității din care fac parte; 

j) dreptul la respectarea personalității și individualității sale și de a nu fi supus pedepselor 

fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante; 

k) dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 

l) dreptul să crească alături de părinții săi; 

m) dreptul să fie crescut în condiții care să  permită dezvoltarea sa fizică, mintală, spirituală, 

morală și socială; 

n) dreptul la protecție alternativă; 

o) dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a 

beneficia de serviciile medicale pentru  asigurarea efectivă a acestui drept; 

p) dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mintală, 

spirituală, morală și socială; 

q) dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de 

situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește; 

r) dreptul copilului cu handicap la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale, precum și dreptul 

la educație, recuperare, compensare, reabilitare și integrare, adaptată posibilităților proprii, 

în vederea dezvoltării personalității sale; 

s) dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea în condiții nediscriminatorii, a 

aptitudinilor și personalității sale; 

t) dreptul la odihnă și vacanță; 

u) dreptul de a menține relații cu alte persoane dacă acestea nu au o influență negativă asupra 

dezvoltării sale fizice, mintale, spirituale, morale sau sociale; 

v) dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, abuz, rele tratamente sau 

neglijență; 

w) dreptul de a fi protejat împotriva exploatării; 

x) dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope; 

y) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, fără discriminare, pe bază de rasă, sex, 

religie, opinie sau orice altă circumstanță personală sau socială; 

z) dreptul de a participa, după caz, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor 

sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

aa) să i se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile 

care au generat situația de dificultate; 

bb) să fie protejat de lege atât el, cât și bunurile lui, atunci când nu are capacitatea de decizie; 

cc) să i se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; 

dd) să participe (după caz) la evaluarea serviciilor sociale primite; 

ee) să i se respecte toate drepturile speciale în situația în care este minor sau persoană cu 

handicap. 

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în ”Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin 

pentru copilul aflat în situație de risc” au următoarele obligaţii: 



a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și 

economică; 

b) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală ; 

c) să respecte ordinea, disciplina și curățenia din centru; 

d) să respecte prevederile contractului de acordare a serviciilor sociale; 

e) să participle la activitățile de educație informală desfășurate în cadrul centrului; 

f) să folosească cu grijă instalațiile electrice și sanitare; 

g) să respecte prevederile prezentului regulament. 

(6) Beneficiarilor serviciilor oferite de Centru le este interzisă folosirea agresivității fizice (lovire) 

sau verbale (injurii) la adresa altor beneficiari sau membrii ai personalului, sfidarea, ignorarea, 

jignirea copiilor și a personalului instituției. 

 

ART. 7 

Funcții și activităţi  

Principalele funcţii ale serviciului social ”Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin 

pentru Copilul Aflat în Situație de Risc” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activități: 

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractual încheiat cu persoana beneficiară; 

2. terapii individualizate, adaptate nevoilor copilului care are nevoie de sprijin pentru 

depășirea unei situații de risc în familie; 

3. consiliere și sprijin pentru copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, 

precum și pentru familia acestuia; 

4. elaborarea și monitorizarea implementării planului personalizat de consiliere/ planului 

individualizat de intervenție; 

b)  de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități: 

1.  elaborarea materialelor promoționale și de informare pentru familii, profesioniși și alți 

membri ai comunității, cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite și modalitățile 

de acces la acestea; 

2.  realizarea unei campanii anuale de informare în masă la nivel de comunitate locală, 

precum și pentru sensibilizarea comunității la problemele de ansamblu ale copilului și 

ale părinților; 

3.  inițierea unor relații de colaborare cu serviciile și programele comunitare regionale și 

naționale de protecție și asistență a copilului și familiei. 

c)  de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot 

intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activități: 

1.  intervenții adaptate pentru sprijinirea copilului aflat în familie și a familiei sale în 

susținerea integrării familiale și sociale a acestuia; 

2.    programe tip ”Școala Părinților”, unde se vor desfășura sesiuni de informare cu privire 

la drepturile copilului, schimburi de experiență și prezentări de practici eficiente în gestionarea 

relației cu copilul; 

3.  suport pentru accesarea resurselor necesare eliminării situațiilor de risc de separare a 

copilului de părinții săi. 

d)  de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea unor evaluări periodice ale serviciilor prestate; 

3. efectuarea de monitorizări post-servicii pentru o perioadă de cel puțin trei luni. 

4. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea 

demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza 

standardelor de calitate, conform legislației în vigoare; 

5. formarea continuă a personalului 



e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. administrarea și coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate. 

2. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

3. respectarea cerinţelor legate de structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de 

personal întocmirea fişelor de post, evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului; 

4. perfecţionarea continuă a personalului; 

 

ART. 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social de zi ”Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în 

situație de risc” funcţionează cu un număr de  10 posturi, total personal, conform prevederilor 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova Nr. 33 din 19 martie 2015, din care: 

a)  personal de conducere: şef de centru; 

b)  personal de specialitate în domeniul social și juridic : asistent social, inspector de 

specialitate,  psiholog în specialitatea psihologie clinică, consilier juridic; 

c)  personal cu funcţii administrative: șofer. 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/30. 

 

ART. 9  

 Personalul de conducere 

(1) Conducerea Centrului este asigurată de un șef de centru, asimilat din punct de vedere al 

salarizării cu șeful de serviciu. 

(2)Atribuţiile șefului de centru sunt: 

1. asigură, în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

2. ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor copilului; 

3. gestionează unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova;  

4. asigură operaționalitatea deciziilor luate la D.G.A.S.P.C. Prahova; 

5. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

6. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul unității și dispune, în 

limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens ; 

7. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a 

regulamentului de organizare și funcționare, regulamentului de intern și a procedurilor care 

reglementează desfășurarea activității în cadrul unității ;  

8. asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului; 

9. reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

10. revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice și a numărului de personal; 

11. elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul 

unității; 

12. elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare ; 

13. elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor 

alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

14. elaborează proiectul instituțional - document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

15. elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor 

și întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

16. realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității ; 



17. elaborează/revizuiește metodologia de organizare și funcționare, regulamentul intern sau, 

după caz, normele interne de funcționare, proceduri de lucru etc. ; 

18. elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență 

socială în instituție ; 

19. evaluează anual personalul din subordine și propune calificativele acestora ; 

20. sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu 

respectă legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

21. avizează graficele de lucru, pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor 

fără plată ; 

22. propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat și 

cuantumul primelor,  în raport cu resursele alocate ; 

23. vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție ; 

24. colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care 

vizează îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor ; 

25. desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității ; 

26. elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

27. asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

28. elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care 

cuprind numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri 

tratate și  nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs 

de implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de 

toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

29. elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le 

transmite secretarului comisiei; 

30. elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

31. elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

32. întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

33. întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

34. elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

35. analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

36. elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

37. stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

38. elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

39. transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

40. sesizează imediat conducerea dacă integritatea fizică sau morală a vreunui copil este în 

pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra unui copil ;  

41. îndeplinește atribuțiile prevăzute în cap. VII, art.17 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Prahova ; 

42. respectă codul deontologic profesional, Metodologia de Organizare și Funcționare; 

43. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenței. 

(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 psihologiei, asistenţei sociale şi sociologiei, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 



învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10  

Personalul de specialitate în domeniul social și juridic 

(1) Personalul de specialitate în domeniul social și juridic este compus din : 

a)  inspector specialitate (242203); 

b)  asistent social (263501); 

c)  psiholog în specialitatea psihologie clinică (263401); 

d) consilier juridic (261103). 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate în domeniul social și juridic : 

a) inspector specialitate: 

1.  asigură respectarea și garantarea drepturilor copilului conform legislației în vigoare; 

2. respectă dispozițiile speciale vizând confidențialitatea și transmiterea informațiilor cu 

caracter personal; 

3. participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial; 

4. aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial; 

5. semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

6. identifică riscurile aferente stabilite prin fișele de post.  

Copiii strazii : 

7. colaborează cu Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, Politia Locala în vederea realizării 

unei interventii prompte și eficiente în cazurile copiiilor străzii; organizează acțiuni de 

identificare a acestora; 

8. întocmește rapoarte, referate și anchete sociale în termenul legal; 

9. solicită planul de servicii de la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriilor; 

10. propune, dacă este cazul, directorului D.G.A.S.P.C. Prahova, instituirea măsurii 

plasamentului în regim de urgență la C.P.RU „Ciresarii„ Ploiești, asistent maternal 

profesionist ; centru de plasament sau organism privat autorizat; familie sau persoană a 

copilului ; 

11. dosarul cu propunerea de instituire a plasamentului în regim de urgență se înaintează 

directorului institutiei, iar după semnare și ștampilare, se înaintează Compartimentului 

Secretariatul CPC în vederea înregistrării dispoziției; 

12. sesizează instanța judecătorească în vederea emiterii unei ordonanțe președințiale de plasare 

a copilului în regim de urgență la o persoană, la o familie, la un asistent maternal sau într-un 

serviciu de tip rezidențial, în situația în care părinții sau reprezentanții legali ai copilului 

refuză sau împiedică în orice mod efectuarea verificărilor de către reprezentanții 

D.G.A.S.P.C., care stabilesc că există motive temeinice care să susțină existența unei situații 

de pericol iminent pentru copil ; 

13. predă dosarul pe bază de semnătură Serviciului Juridic care întocmește acțiunea pentru 

instanță ; 

14. în situația în care părintele/părinții/reprezentantul legal/ reprezentanții legali sunt de acord 

cu instituirea unei măsuri de protecție, dosarul va fi înaintat către Comisia pentru Protecția 

Copilului Prahova; 

15. oferă consiliere, informare și orientează beneficiarii către SPAS în vederea întocmirii actelor 

de identitate ; 

16. colaborează cu Laboratorul de Medicină Legală Prahova și cu celelalte unități sanitare în 

vederea clarificării situației medicale  a copiilor; 

17. îndrumă și facilitează accesul copiilor la toate serviciile oferite de D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

18. oferă servicii de consiliere copiilor străzii, precum și familiilor acestora. 

Delincvență : 



19. instrumentează cazurile semnalate cu privire la copiii care au săvârșit o faptă penală, dar nu 

răspund  penal; 

20. propune Comisiei pentru Protecția Copilului instituirea măsurii de supraveghere specializată 

pentru copiii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, când există acordul părinților 

sau reprezentanților legali pentru instituirea acestei măsuri ; 

21. în cazul în care menținerea în familie nu este posibilă sau atunci când copilul nu îndeplinește 

obligațiile stabilite prin măsura supravegherii specializate, iar părinții sunt de acord cu 

măsura plasamentului în familia extinsă sau cea substitutivă, întocmește documentația 

necesară sesizării C.P.C Prahova privind acest lucru ; 

22.  în situatia în care se impune luarea unei măsuri de protecție specială, iar părintii copilului 

care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal nu sunt de acord cu instituirea acesteia, va 

face demersuri în vederea sesizării instanței judecătorești în vederea luării unei măsurii de 

protecție;  

23. verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de protecție specială de 

tip supraveghere specializată dispusă de Comisia pentru Protecția Copilului sau instanța 

judecătorescă ; 

24. urmarește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecție specială, dezvoltarea și 

îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii ; 

25. sesizează C.P.C Prahova sau instanța judecătorească în vederea modificării sau, după caz, a 

încetării măsurii ; 

26. în cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârșită de copilul care nu răspunde penal, 

prezintă un grad ridicat de pericol social, precum și în cazul în care  copilul pentru care s-au 

stabilit măsurile prevazute la art.81 din Legea nr. 272/2004 săvârșește în continuare fapte 

penale, propune Comisiei pentru Protecția Copilului sau instanței judecătorești pe o perioadă 

determinată plasamentul copilului într-un serviciu  de tip rezidențial specializat ; 

27. vor fi asigurate servicii specializate pe durata aplicării măsurilor destinate copilului care 

săvârșește fapte penale și nu răspunde penal, servicii care îl vor ajuta în procesul de 

reintegrare în societate ; 

28. reevaluează situația copilului la încetarea măsurii de protecție specială, întocmind rapoarte 

lunare pe o perioadă de minimum 3 luni ; 

29. copilul care a săvârșit o faptă penală și care nu răspunde penal, va fi însoțit și asistat de către 

un psiholog sau consilier/ inspector de specialitate, în orice etapă a cercetării penale ; 

30. oferă servicii de consiliere copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspune penal, 

precum și familiei acestuia ; 

31. analizează situația administrativă a clientului, îl informează despre drepturile și obligațiile 

sale, îi explică natura documentelor administrative de care are nevoie (acte de stare civilă, 

adeverințe, certificate, atestate) și procedurile administrative ; 

32. îl ajută pe client să își administreze documentele și îl orientează spre servicii specializate; 

33. realizează întrevederi de tip psiho-social (ascultă, susține, sprijină clientul în dezvoltarea de 

competențe sociale) ; 

34. informează clientul asupra drepturilor și posibilităților de sprijin, precum și a instituțiilor 

competente ; 

35. consiliază clientul, în raport cu situația sa actuală, și împreună stabilesc căile de urmat în 

vederea schimbării acesteia și depășirii obstacolelor ;  

36. editează rapoarte statistice; 

37. întocmește fișa de pontaj a salariaților, ține evidența concediilor de odihnă și a celor 

medicale, întocmește orice situație referitoare la acestea; 

38. la solicitarea organelor de poliție, participă la audierea minorilor; 

39. are obligativitatea semnălarii situațiilor de violentă asupra copilului ; 

40. cunoaște si respectă prevederile R.I. si M.O.F ; 

41. îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unitații, în limitele de competență. 

b) asistent social: 

1. asigură respectarea și garantarea drepturilor copilului conform legislației în vigoare; 



2. respectă dispozițiile speciale vizând confidențialitatea și transmiterea informațiilor cu 

caracter personal; 

3. participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial; 

4. aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial; 

5. semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

6. identifică riscurile aferente stabilite prin fișele de post.  

Copiii strazii : 

7. colaborează cu Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, Politia Locala în vederea realizării 

unei interventii prompte și eficiente în cazurile copiiilor străzii; organizează acțiuni de 

identificare a acestora; 

8. întocmește rapoarte, referate și anchete sociale în termenul legal; 

9. solicită planul de servicii de la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriilor; 

10. propune, dacă este cazul, directorului D.G.A.S.P.C. instituirea măsurii plasamentului în 

regim de urgență la C.P.RU „Ciresarii„ Ploiești, asistent maternal profesionist ; centru de 

plasament sau organism privat autorizat; familie sau persoană ; 

11. dosarul cu propunerea de instituire a plasamentului în regim de urgență se înaintează 

directorului institutiei, iar după semnare și ștampilare, se înaintează Compartimentului 

Secretariatul CPC în vederea înregistrării dispoziției; 

12. sesizează instanța judecătorească în vederea emiterii unei ordonanțe președințiale de plasare 

a copilului în regim de urgență la o persoană, la o familie, la un asistent maternal sau într-un 

serviciu de tip rezidențial, în situația în care părinții sau reprezentanții legali ai copilului 

refuză sau împiedică în orice mod efectuarea verificărilor de către reprezentanții 

D.G.A.S.P.C., care stabilesc că există motive temeinice care să susțină existența unei situații 

de pericol iminent pentru copil ; 

13. predă dosarul pe bază de semnătură Serviciului Juridic care întocmește acțiunea pentru 

instanță ; 

14. în situația în care părintele/părinții/reprezentantul legal/ reprezentanții legali sunt de acord 

cu instituirea unei măsuri de protecție, dosarul va fi înaintat către Comisia pentru Protecția 

Copilului Prahova; 

15. consilierea, informarea și orientarea beneficiarilor către SPAS în vederea întocmirii actelor 

de identitate ; 

16. colaborează cu Laboratorul de Medicină Legală Prahova și cu celelalte unități sanitare în 

vederea clarificării situației medicale  a copiilor; 

17. îndrumă și facilitează accesul copiilor la toate serviciile oferite de D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

18. oferă servicii de consiliere copiilor străzii, precum și familiilor acestora. 

Delincvență : 

19. instrumentează cazurile semnalate cu privire la copiii care au săvârșit o faptă penală, dar nu 

răspund  penal; 

20. propune Comisiei pentru Protecția Copilului instituirea măsurii de supraveghere specializată 

pentru copiii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, când există acordul părinților 

sau reprezentanților legali pentru instituirea acestei măsuri ; 

21. în cazul în care menținerea în familie nu este posibilă sau atunci când copilul nu îndeplinește 

obligațiile stabilite prin măsura supravegherii specializate, iar părinții sunt de acord cu 

măsura plasamentului în familia extinsă sau cea substitutivă, propune C.P.C Prahova acest 

lucru ; 

22.  în situatia în care se impune luarea unei măsuri de protecție specială, iar părintii copilului 

care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal nu sunt de acord cu instituirea acesteia, va 

face demersuri în vederea sesizării instanței judecătorești în vederea luării unei măsurii de 

protecție;  

23. verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de protecție specială de 

tip supraveghere specializată dispusă de Comisia pentru Protecția Copilului sau instanța 

judecătorescă ; 



24. urmarește modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecție specială, dezvoltarea și 

îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii ; 

25. sesizează C.P.C Prahova sau instanța judecătorească în vederea modificării sau, după caz, a 

încetării măsurii ; 

26. în cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârșită de copilul care nu răspunde penal, 

prezintă un grad ridicat de pericol social, precum și în cazul în care  copilul pentru care s-au 

stabilit măsurile prevazute la art.81 din Legea nr. 272/2004 săvârșește în continuare fapte 

penale, propune Comisiei pentru Protecția Copilului sau instanței judecătorești pe o perioadă 

determinată plasamentul copilului într-un serviciu  de tip rezidențial specializat ; 

27. vor fi asigurate servicii specializate pe durata aplicării măsurilor destinate copilului care 

săvârșește fapte penale și nu răspunde penal, servicii care îl vor ajuta în procesul de 

reintegrare în societate ; 

28. reevaluează situația copilului la încetarea măsurii de protecție specială, întocmind rapoarte 

lunare pe o perioadă de minimum 3 luni ; 

29. copilul care a săvârșit o faptă penală și care nu răspunde penal, va fi însoțit și asistat de către 

un psiholog sau consilier/ inspector de specialitate, în orice etapă a cercetării penale ; 

30. oferă servicii de consiliere copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspune penal, 

precum și familiei acestuia ; 

31. analizează situația administrativă a clientului, îl informează despre drepturile și obligațiile 

sale, îi explică natura documentelor administrative de care are nevoie (acte de stare civilă, 

adeverințe, certificate, atestate) și procedurile administrative ; 

32. îl ajută pe client să își administreze documentele și îl orientează spre servicii specializate; 

33. realizează întrevederi de tip psiho-social (ascultă, susține, sprijină clientul în dezvoltarea de 

competențe sociale) ; 

34. informează clientul asupra drepturilor și posibilităților de sprijin, precum și a instituțiilor 

competente ; 

35. consiliază clientul în raport cu situația sa actuală și împreuna stabilesc căile de urmat în 

vederea schimbării acesteia și depășirii obstacolelor ;  

36. editează rapoarte statistice; 

37. la solicitarea organelor de poliție, participă la audierea minorilor; 

38. are obligativitatea semnălarii situațiilor de violentă asupra copilului ; 

39. cunoaște si respectă prevederile R.I. si M.O.F ; 

40. îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unitații, în limitele de competență. 

c)  psiholog în specialitatea psihologie clinică: 

1. prezintă familiei și copilului serviciile de consiliere psihologică pe care le oferă centrul; 

2. evaluează psihologic copilul și întocmește fișa de evaluare psihologică a acestuia; 

3. evaluează psihologic familia și întocmește fișa de evaluare psihologică a acesteia; 

4. împreună cu echipa multidisciplinară și având acordul clientului, întocmește planul 

personalizat de consiliere, stabilind obiective specifice și respectând urmatoarele principii: 

a. menținerea copilului în mediul său de viață natural, 

b. prevenirea separării copilului de familia sa, 

c. prevenirea intrării copilului în sistemul de protecție a copilului, 

d. formarea atașamentului părinte-copil, 

e. întărirea capacității familiilor de a depăși dificultățile psiho-sociale pentru a-și      

5. asuma responsabilitățile parentale și pentru a evita afectarea relațiilor familiale; 

6. realizează activități de consiliere psihologică a copilului și familiei sale /reprezentantului 

legal, în conformitate cu obiectivele stabilite în PPC; 

7. întocmește fișa de consiliere psihologică la fiecare ședință desfasurată, consemnând: numele 

beneficiarului, data, tema consilierii, concluziile ședinței; 

8. înregistrează ședințele de consiliere în registrul de evidență a actelor profesionale, clientul 

confirmând prin semarea în registru;  

9. acționează în permanență conform deontologiei profesionale, urmărind stimularea la maxim 

a capacităților  clienților de a rezolva problemele specifice cu care se confruntă, precum și 



pentru prevenirea apariției/reapariției în familie a stărilor de risc datorate factorilor de natură 

psihologică; 

10. întocmește raportul de consiliere privind evoluția intervenției pentru fiecare caz în parte, la 

finalizarea procesului de consiliere; întocmește raportul lunar de activitate, precum și orice 

alte rapoarte sau situații referitoare la activitatea desfășurată; 

11. oferă beneficiarului informațiile necesare și îl orientează pentru rezolvarea problemelor 

constatate pe parcursul activității care îi depășesc sfera de competență; 

12. informează clienții despre resursele instituționale existente pentru rezolvarea problemelor 

care îi depășesc nivelul de competență profesională; 

13. colaborează cu colegii din serviciu pentru diseminarea internă a informațiilor despre client, 

în scopul eficientizării soluționării problemelor acestuia; 

14. răspunde solicitărilor activității cu seriozitate și implicare, urmărind să realizeze o 

intervenție eficientă; 

15. colaborează cu specialiștii din cadrul serviciului și din alte instituții implicate în soluționarea 

problemelor clienților, atât în perioada acordării serviciilor, cât și în perioada monitorizării 

post-servicii, prin furnizarea de informații utile în intervenția personalizată, dar și prin 

ajustarea intervenției în funcție de informațiile privind situația particulară a fiecarei 

familii/fiecărui copil; 

16. respectă dreptul clienților la imagine și la intimitate și păstrează confidențialitatea 

informațiilor cunoscute despre copil/familie; cunoaște și respectă drepturile copilului 

prevăzute de legislația în vigoare și acționează în permanență în interesul superior al 

copilului, susținând familia în eliminarea problemelor care pot afecta confortul psihologic al 

copilului; 

17. oferă consiliere pentru părinții / reprezentanții legali ai beneficiarilor centrului în vederea 

îmbunătățirii abilităților parentale;  

18. organizează grupuri de consiliere și organizează activități în care participanții pot 

interacționa, sprijinând și primind ajutor, experimentând noi comportamente și modalități de 

comunicare, în scopul facilitării schimbării comportamentale ; 

19. sprijină organizarea sau organizează programe de educare a părinților / viitorilor părinți 

(”Școala părinților”) pentru formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale ; 

20. sprijină și asistă psihologic persoanele cu dificultăți psihologice, de comportament, 

dependente de alcool, droguri, supuse abuzurilor din partea unor persoane, copii cu risc de 

separare de familie, copii în dificultate psiho-sociala, adolescenții, precum și părinții 

acestora; 

21. aplică terapii individuale și de grup pentru: stingerea conflictelor intra-familiale, capacitarea 

clienților în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, dezvoltarea calitaților necesare 

echilibrării personalității, ameliorarea relaționării clienților cu persoanele din afara familiei, 

facilitarea apariției unei stări de bine psihologic și emoțional, precum și pentru orice alte 

nevoi identificate la beneficiari; 

22. se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaboreaza; 

23. participă la acțiunile de popularizare a activităților centrului și are un rol activ în 

promovarea unei imagini pozitive a centrului, prin desfășurarea unei activități de înaltă 

ținută morală și profesională; 

24. participă la evaluarea activităților centrului și la întocmirea raportului anual de activitate, 

furnizând informații specifice activității proprii;  

25. la solicitarea organelor de poliție, participă la audierea minorilor; 

26.    sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizica și morală a vreunui  copil 

este în  pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ;            

27. se informează cu privire la noutățile în domeniu, participă la cursuri de formare 

profesională, la întâlniri și seminarii pe teme specifice activității desfășurate; 

28. cunoaște și respectă prevederile R.I. si M.O.F.; 

29.    participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 



30.    aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

31. semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

32. identifică riscurile aferente activităților stabilite prin fișa de post ; 

33. îndeplineste orice alte sarcini trasate de conducerea unității, în limitele de competență și în 

condițiile legii. 

d) consilier juridic (261103). 

1. acordă consultații și asistență în toate domeniile dreptului, în mod special în domeniul 

asistenței sociale și protecției drepturilor copilului; 

2. redactează proiecte de contracte și negociază clauze legale contractuale; 

3. rezolvă cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; 

4. urmărește apariția actelor normative și aduce la cunoștința conducerii obligațiile ce revin 

instituției; 

5. formulează opinii juridice și propune soluții cu privire la aspectele legale ce privesc 

activitatea centrului; 

6. asigură asistența, consultanță și reprezentarea centrului/instituției în fața instanțelor de 

judecată; 

7. apară drepturile și interesele legitime ale centrului în raporturile cu autoritățile publice, 

instituțiile de orice natura, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română ori 

străină; 

8. formulează acte juridice, atestă identitatea părților, consimțământul părților, conținutul și 

data actelor încheiate care privesc centrul; 

9. avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic ; 

10. verifică și avizeză legalitatea actelor cu caracter juridic,i administrativ și documentele 

întocmite de specialiștii centrului; 

11. sesisează conducerea instituției și colegii centrului cu privire la aspectele de natură juridică 

ridicate de aplicarea actelor normative, identificând soluții unitare de aplicare; 

12. colaborează permanent cu specialiștii centrului și acordă consultanță de specialitate 

beneficiarilor centrului, cât și părinților/ reprezentanților legali ai acestora; 

13. cunoaște și respectă prevederile R.I., R.O.F si M.O.F; 

14. îndeplinește atribuțiile prevăzute în Nota de serviciu cu nr. IA1238RU/13.01.2016 

(actualizată cu nr. IA16129/23.05.2017), și anume: înregistrează sesizările, adresele,  

cazurile,fișele de evaluare inițială și evaluare detaliată, rapoarte de vizită etc. ; 

15. săptămânal, întocmește procese-verbale de ședință a echipei de specialiști din cadrul 

centrului ; 

16. întocmește/redactează adrese și referate, pe care le înregistrează ; 

17. participă și colaborează la calculul și întocmirea situațiilor statistice, a răspunsurilor sau a 

petițiilor etc. solicitate și adresate centrului; 

18. atunci când este desemnat de către șeful centrului, participă la audierea minorilor, în urma 

solicitărilor primite din partea diferitelor instituții; 

19. răspunde de înregistrarea electronică a cazurilor în baza de date și operează la timp toate 

modificările care intervin; 

20. consiliază personalul din cadrul centrului și asistă conducătorul acestuia în procesul de 

gestionare a riscurilor; 

21. analizează Formularele de alertă la risc; 

22. elaborează Registrul riscurilor la nivelul centrului; 

23. asistă persoana care identifică riscul la elaborarea Fișei de urmărire a riscului; 

24. urmărește implementarea măsurilor de control din Planul de măsuri; 

25. elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe centru 

26. atunci când este desemnat, înlocuiește șeful de centru pentru a participa la ședințele 

Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 

control intern managerial și la întâlnirile Echipei de gestionare a riscurilor ; 

27. redactează și modifică procedurile centrului, respectând modelul stabilit de către CIM ori de 

câte ori se impune ; 



28. îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea unității în limitele de competență. 

 

ART. 11 

Personalul administrativ 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social şi este compus dintr-un 

angajat cu funcția de șofer (832201). 

(2) Atribuțiile șoferului centrului sunt: 

1. Se subordonează șefului de centru; 

2. Răspunde de buna funcționare a mașinii, în caz de defecțiuni care afectează siguranța 

deplasărilor, nu va efectua curse cu autovehiculul până la remedierea acestora;  

3. Remediază defecțiunile curente apărute în timpul deplasărilor, consemnează în foaia de 

parcurs deplăsarile efectuate, solicită conducerii unitatii piese de schimb și/sau reparații 

atunci când este necesar;  

4. Răspunde de siguranța transportului persoanelor cu autovehiculul din dotarea unității, având 

obligația de a semnala conducerii orice situație care ar periclita securitatea deplasărilor cu 

autovehiculul;  

5. Asigură curățenia și igiena interiorului și exteriorului mașinii;   

6. Efectuează transportul actelor necesare pentru buna funcționare a unității; 

7. Deservește întregul centru urmând indicațiile conducerii (șef centru). 

8. Asigură serviciul de intervenție pe linia de urgență 983 a DGASPC Prahova. 

9. Respectă instructajele de protecție a muncii în desfașurarea activității, cunoaște și aplică 

normele de tehnică a securității muncii corespunzătoare postului ; 

10. Are obligația echipării corespunzătoare a autovehiculului cu toate dotările prevăzute de lege 

(trusă medicală, stingător de incendii etc.); 

11. Cunoaște și respectă regulamentul intern ; 

12. Respectă programul de lucru ; 

13. Ia la cunoștință zilnic despre sarcinile trasate de conducere referitoare la ziua în curs și la 

ziua următoare;  

14. Respectă regulile de confidențialitate a informațiilor. 

15. Se comportă decent în relația cu copiii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care  

colaborează,  respectând codul deontologic profesional. 

16. Sesizează imediat conducerea institutiei dacă integritatea fizică și morală a vreunui copil 

este în pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil;       

17. Împreună cu restul personalului contribuie la realizarea unui climat cât mai apropiat de cel 

familial ; 

18. Are obligativitatea semnalării situațiilor de violență asupra copilului. 

19. Cunoaște și respectă prevederile R.I. si M.O.F. 

20. Parchează autovehiculul serviciului la sfârșitul programului în parcarea instituției 

(centrului) ; 

21. Participă la constituirea, implementarea și monitorizarea sistemului de control intern 

managerial ; 

22. Aduce la cunoștință superiorului ierarhic propunerile de îmbunătățire a sistemului de control 

intern managerial ; 

23. Semnalează neregulile în implementarea sistemului de control intern managerial ; 

24. Identifică riscurile aferente activităților stabilie prin fișele de post ; 

25. Îndeplineste orice sarcina trasata de conducerea unitatii in limitele de competenta și în 

condițiile legii. 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

Finanţarea cheltuielilor serviciului social de zi “Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin 

pentru copilul aflat în situație de risc” se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Județean Prahova; 

b) bugetul de stat; 



c) donaţii, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești sau în natură, permise de 

lege ; 

d) programe de interes naţional, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, 

din fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile ; 

e) alte surse de finanţare în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE ZI PENTRU 

DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ DIN CADRUL 

COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE “ECHILIBRU” PLOIEȘTI 

 

 

 

 
ART. 1 

Definiţie  

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de Zi pentru 

Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

“Echilibru” Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova, 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. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2  

Identificarea serviciului social 

(1)Serviciul Social ”Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești, cod serviciu social 8891CZ-C-VI, 

este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000837, şi are sediul in 

Ploiești, str. Eremia Grigorescu nr. 21, bl. 74, sc. B, ap. 22, et. 2, jud. Prahova, cod poștal 100177. 

(2) Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești a primit licența de functionare seria LF nr. 000273 din 

12.12.2017. 

 

ART. 3  

Scopul serviciului social 

(1) Scopul serviciului social ”Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață 

Independentă” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești este reprezentat 

de următoarele activitati:  

a) Suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă,  

b) Socializare și petrecerea timpului liber, 

c) Orientare vocațională, 

d) Socializare și reinserție socio-profesională, 

e) Constientizarea și sensibilizare populației, 

f) Activitați cu privire la deprinderi de servirea masei și prepararea hranei calde, menaj-

gospodarie, alte activități administrative, 

g) Consiliere psihosociala și suport emoțional, 

h) Informare, 

i) Consiliere juridică, 

j) Educația si petrecerea timpului liber, 



k) Educație extracurriculară, 

l) Suport emoțional, 

m) Alte activități. 

(2) Beneficiarii serviciului social sunt, cu precadere, copiii/tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani 

care au suferit un regim indelungat de instituționalizare, fiind privați de posibilitățile normale de 

însușire a deprinderilor de viață independentă. 

 

ART. 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) ”Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independența” din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 

292/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului protecției copilului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil serviciului social este Ordinul nr. 27 /2019 privind 

aprobarea standardele minime de calitate pentru seviciile de zi destinate copiilor,  

(3) Serviciul social ”Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” este 

înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 58/26.04.2016 şi este parte component a 

Complexului de Servicii Comunitarea “Echilibru” Ploiești, funcţionand în subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova (D.G.A.S.P.C. Prahova). Complexul 

de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Prahova nr. 208/24.11.2017. 

 

ART. 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
"Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă" din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile 

specifice care stau la bază 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 ”Centrul de Zi pentru 

Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare “Echilibru” Ploiești sunt următoarele: 

a) interesului superior al copilului; 

b) nondiscriminarii și egalității șanselor; 

c) descentralizării și responsabilității comunității 

d) solidarității; 

e) intervenției personalizate; 

f) permanentei și continuității; 

g) contractului multiparti; 

h) intervenției standardizate; 

i) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, țînându-se cont de vârsta și gradul 

său de maturitate; 

j) asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului ; 

k) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe multidisciplinare; 

l) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil ; 

m) promovarea parteneriatului cu copilul, familia, structuri și grupuri locale; 

n) promovarea responsabilizării beneficiarilor și încurajarea inițiativei acestora ; 

o) valorizarea capacităților și resurselor clienților ; 

p) îmbunătățirea continuă a calității. 

 

ART. 6  



Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciului social sunt, cu precadere, copiii/tinerii cu varsta cuprinsa intre 15-18 ani 

care au suferit un regim indelungat de institutionalizare. 

(2) Admiterea în centru se face în conformitate cu Procedura operațională privind admiterea 

copiilor/tinerilor în centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, cu 

modificările și revizuirile ulterioare, elaborată de DGASPC Prahova în calitate de furnizor de 

servicii, anexată prezentului regulament. 

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare: solicitare din partea managerului de caz, identificare realizata de 

catre specialistii centrului, solicitare scrisă, telefonică din partea potențialilor 

beneficiari/ transmitere, referire de la alte servicii; 

b) criteriile de eligibilitate a beneficiarilor: Copiii/tinerii cu nevoi in sfera 

deprinderilor de viata independenta; 

c) profesionistul din cadrul C.Z.D.D.V.I. decide, pe baza evaluării inițiale, dacă 

serviciile oferite de centru răspund nevoilor solicitantului. În cazul în care 

serviciile Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta 

nu sunt cele dorite de către client, acesta va fi direcționat către alte 

instituții/organizații abilitate; 

d) dacă, în urma evaluării inițiale, se ia decizia includerii clientului în programul de 

acordare a serviciilor Centrului, responsabilul de caz desemnat în acest sens, va 

iniția procesul de evaluare interdisciplinara in baza informatiilor cuprinse in 

fisele celorlalti specialist implicati; 

e) În termen de 7 zile de la finalizarea raportului de evaluare, este transmis 

membrilor echipei interdisciplinare, copilului, in raport cu varsta si gradul de 

maturitate, tanarului si familiei/reprezentantului legal, precum si managerului de 

caz.  PIS este elaborate in echipa interdisciplinara in maxim 30 de zile de la 

inregistrarea cazului de catre Centrul de Zi pentru Dezvoltrea Deprinderilor de 

Viata Independenta. 

(3) Încetarea furnizării serviciilor sociale se face în conformitate cu Procedura operațională privind 

încetarea acordării serviciilor în centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

cu modificările și revizuirile ulterioare, elaborată de DGASPC Prahova în calitate de furnizor de 

servicii, anexată prezentului regulament. 

Condiţii de încetare a serviciilor  sunt: 

a) Refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi serviciile sociale, exprimat în 

mod direct sau prin reprezentant; 

b) Nerespectarea în mod repetat de către client a Regulamentului de ordine 

interioară al Centrului de Zi pentru Dezvoltrea Deprinderilor de Viata 

Independenta. 

c) Retragere acreditării serviciului social; 

d) Limitarea domeniului de activitate pentru care serviciul social a fost acreditat, în 

măsura în care a fost afectată acordarea serviciilor către beneficiar; 

e) Schimbarea obiectului de activitate al serviciului social, în măsura în care este 

afectată acordarea serviciior către client; 

f) Alte situații neprevăzute, care pun serviciul social în imposibilitatea obiectivă de 

a acorda serviciile sociale, 

g) Îndeplinirea obiectivelor stabilite in PIS. 

(4) Persoanele beneficiare ale serviciilor sociale furnizate în ”Centrul de Zi pentru Dezvoltarea 

Deprinderilor de Viață Independentă” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Echilibru” 

Ploiești au următoarele drepturi: 

a) dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale; 

b) dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte 

persoane alături de  care copilul a dezvoltat relații de atașament; 



c) dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte 

persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru 

nu contravine interesului sau superior; 

d) dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale; 

e) dreptul la libertate de exprimare; 

f) dreptul copilului capabil de discernământ de a-și exprima liber opinia asupra oricărei 

probleme care îl privește; 

g) dreptul la libertate de gândire, conștiință și religie; 

h) dreptul la libera asociere în structuri formale și informale, precum și libertatea de intrunire 

pașnică în limitele prevăzute de lege; 

i) dreptul la respectarea personalității și individualității sale și de a nu fi supus pedepselor 

fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante. 

j) dreptul să depună singur plângeri referitoare la încalcarea drepturilor sale fundamentale.  

k) dreptul să fie crescut în condiții care să  permita dezvoltarea sa  fizică, mentală, spirituală, 

morală și socială; 

l) dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 

spirituală, morală și socială; 

m) dreptul de a primii o educație care să îi permită dezvoltarea în condiții nediscriminatorii, a 

aptitudinilor și personalității sale; 

n) dreptul de a menține relații cu alte persoane dacă acestea nu au o influență negativă asupra 

dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale; 

o) dreptul de a fi protejat împotriva exploatării; 

p) dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope; 

q) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, fără discriminare, pe bază de rasă, sex, 

religie, opinie sau orice altă circumstanță personală sau socială; 

r) dreptul de a participa, după caz, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor 

sociale; 

s) să i se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile 

care au generat situația de dificultate; 

t) să i se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; 

u) să participe (după caz) la evaluarea serviciilor sociale primite; 

v) să i se respecte toate drepturile speciale în situația în care este minor sau persoană cu 

handicap 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul de Zi pentru Dezvoltarea 

Deprinderilor de Viață Independentă” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Echilibru” 

Ploiești au următoarele obligaţii: 

a) să respecte ordinea, disciplina și curățenia din centru; 

b) să  participe la activitătile organizate de centru; 

c) să cunoască și să respecte dispozițiile date de conducerea centrului; 

d) să cunoască și să  respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor și la securitatea 

muncii; 

e) să folosească cu grijă instalațiile electrice și sanitare; 

(6) Beneficiarilor serviciilor oferite de Centru le este interzisă folosirea agresivității fizice (lovire) 

sau verbale (înjurii) la adresa altor beneficiari sau membrii ai personalului, sfidarea, ignorarea, 

jignirea copiilor și a personalului instituției. 

 

ART. 7  

Activităţi şi funcţii 
Principalele activități și funcţii ale ”Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață 

Independentă” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești sunt 

următoarele: 

 a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 



1. evaluarea deprinderilor, aptitudinilor și resurselor inascute și/sau dobândite ale 

copilului/tânărului; 

2. elaborarea și monitorizarea implementării programului de intervenție specifică pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viață independența; 

3. consultanță în domeniul dezvoltării deprinderilor de viață independența pentru persoanele fizice 

și juridice interesate, cu precădere la cererea furnizorilor de servicii pentru activități de dezvoltare a 

deprinderilor de viață care se derulează în cadrul altor servicii pentru protecția copilului. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale informative despre serviciile oferite și oferirea acestora 

beneficiarilor, reprezentanților legali,  autorităților publice și publicului larg ; 

2. sensibilizarea opiniei publice și informarea comunității cu privire la problemele copiilor 

prin intermediul mass-media locale, vizite în școli, spitale, etc.; 

3. realizarea de materiale informative despre serviciile partenere ale centrului existente în 

comunitate; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

5. asigurarea planificării serviciilor furnizate pentru fiecare beneficiar, cuprinzând activităţi şi 

servicii specifice nevoilor acestuia. 

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. Elaborarea Codului de Etica; 

2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, 

cunoașterii și aplicării Codului de etică; 

3. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață 

sănătos precum și asupra drepturilor fundamentale; 

4. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/ reprezentanților legali cu privire la 

tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme 

de tratament degradant; 

5. Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la 

modalitățile de formulare a eventualelor sesizări/reclamații; 

6. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, 

comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se 

află; 

7. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile 

primite; 

8. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor 

9. Oferirea de servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/ tineri să-și dezvolte identitatea 

personală în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică ori de orientare sexuală; 

10. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului în vederea respectării drepturilor 

beneficiarilor, prevăzute de legislația națională și internațională în domeniul drepturilor  și 

libertăților civile; 

11. Organizarea de cursuri de formare privind problematica protejării copiilor/tinerilor 

împotriva abuzului, neglijării și exploatării, pentru întreg personalul; 

12. Colaborarea cu instituții și organizații publice și private în vederea stimulării participării 

copiilor la viața socială a comunității; 

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. formarea profesională continuă a personalului. 

4. urmărirea procesului de integrare și evolutie a beneficiarilor în cadrul centrului și formularea 

de propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecție sau 

îmbunătățirea calității îngrijirii acordate; 

5. întocmirea de programe și proiecte proprii care să asigure creșterea calității activității, 

potrivit politicilor și strategiilor naționale, județene și locale;  

6. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme 

organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale 

furnizate; 

7. facilitarea participării tuturor beneficiarilor, în funcție de capacitatea de întelegere a 

acestora, precum și a personalului angajat la stabilirea obiectivelor și priorităților de 

dezvoltare a centrului de plasament, în vederea creșterii calității serviciilor acordate; 

8. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenţia Judeţeană pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie, precum şi alte foruri cu atribuţii de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. Funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și 

funcționare; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

3. Asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: instalații, dotări, 

aparatură; 

4. Realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 

desfășurări a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

5. Identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului care să cuprindă 

module de instruire privind: egalitatea de șanse; pevenirea, recunoașterea și raportarea 

formelor de exploatare; violență și abuz; respect pentru diversitate; respect pentru autonomia 

individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 

6. Întocmirea referatelor de necesitate, în vederea dobândirii tuturor bunurilor necesare 

copiilor, precum și pentru asigurarea unui mediu corespunzător din toate punctele de vedere; 

7. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și 

donațiile; 

8. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

ART. 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social ”Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independența" din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești” funcţionează cu un număr de 7 

posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 

138/29.10.2019, din care: 

a) personal de conducere:     1 post șef  complex 

b) personal de specialitate:    3 posturi psiholog 

2 posturi asistent social 

1post inspector de specialitate 

(2) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în 

statul de funcţii aprobat. 

Serviciul social "Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independența" din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești funcţionează cu un număr de 7 posturi 

 din care, 1 post de conducere și 6 posturi de execuție  personal de specialitate: 2 asistenți sociali și 

3 psihologi,  și 1 inspector de specialitate, subordonați șefului Complexului de Servicii Comunitarea 

“ Echilibru ” Ploiești. 



 

ART. 9  

Personalul de conducere 
(1) Conducerea Centrului este asigurată de un șeful de complex, asimilat din punct de vedere al 

salarizării cu șeful de serviciu. 

(2) Atribuţiile șefului de complex sunt: 

- asigura, în cadrul unitățîi, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului; 

-  ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

copilului; 

-  gestionează unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

-  asigura operationalitatea deciziilor luate la D.G.A.S.P.C. Prahova; 

-  asigura coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unitățîi; 

-  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul unitățîi și dispune, în limita 

competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități, sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens ; 

-  organizează acivitatea personalului și asigura respectarea timpului de lucru, a regulamentului de 

organizare și funcționare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează desfășurarea 

activitățîi în cadrul unitățîi ; 

-  asigura coerentă practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unitățîi, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării armonioase a 

copilului; 

-  reprezintă formal salariațîi în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

-  revizuiește periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice și a numărului de personal; 

-  elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul unitățîi; 

-  elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de instruire 

și perfecționare ; 

-  elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unitățîi, în limita resurselor alocate, 

în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

-  elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

-  elaborează rapoartele generale privind activitatea unitățîi, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

-  realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unitățîi ; 

-  elaborează/revizuiește regulamentul de organizare și funcționare, metodologia de organizare și 

funcționare, regulamentul intern sau, după caz, normele interne de funcționare, proceduri de lucru, 

etc, ; 

-  elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătățirea activitățîi de asistență  socială în 

instititie, 

-  evaluează anual personalul din subordine și propune calificativele acestora ; 

-  sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariațîi nu respectă 

legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

-  avizează pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără plata ; 

-  propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat și cuantumul 

primelor, în raport cu resursele alocate ; 

-  vizează corespondență unitățîi și urmărește circuitul documentelor în instituție ; 

-  colaborează cu alte insituțîi publice sau organizațîi nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor ; 

-  desfășoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unitățîi ; 

-  elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unitățîi în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

-  asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 



-  elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare 

și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate 

de conducerea entitățîi publice; 

-  elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și le transmite 

secretarului comisiei; 

-  elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

-  elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

-  întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite secretarului 

comisiei ; 

-  întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

-  elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

-  analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

-  elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

-  stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

-  elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

-  transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

-  respectă codul deontologic profesional ; 

-  îndeplinește orice alte atribuțîi stabilite de lege în sarcina să sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în limita competenței. 

 

 ART. 10  

Personalul de specialitate 

(1) Personalul de specialitate este compus din : 

a) 2 posturi  asistenț sociali (263501); 

b) 3 posturi  psiholog (263401); 

c) 1 post  inspector de specialitate (235204) 

(2) Atribuii ale personalului de specialitate: 

 

a) Asistent social: 

-  1 asigura respectarea și garantarea drepturilor copilului/tânărului conform legislației în vigoare ; 

-  respectă dispozițiile speciale vizând confidențialitatea și transmiterea informațiilor cu caracter 

personal ; 

-  organizează acțiuni de identificare a copiilor/tinerilor beneficiari ai serviciilor centrului ; 

-  realizează evaluarea socio-familială a copilului/tânărului, colectează date de baza cu privire la 

copil/tânăr și situația familială; 

-  întocmește,  rapoarte, referate și anchete sociale în termenul legal ; 

-  analizează problemele copiilor/tinerilor, ajută la identificarea strategiilor potrivite și planifică 

intervențiile adaptate nevoilor și scopurilor ; 

-  întocmește Programul de intervenție specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 

independența de  pentru fiecare copil/tânăr împreună cu echipa și procedează la reevaluarea acesteia 

în termenele stabilite; 

-  motivează copiii/tinerii să respecte recomandările lor ; 

-  identifica soluțîi – ipoteze de lucru ; 

-  colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în scopul atingerii obiectivelor propuse în 

muncă cu copiii/tinerii; 

-  identifica potențialii angajatori; 

-  intermediază relaționarea copil/tânăr – potențialul angajator; 

-  monitorizează evoluția relației contractuale; 



-  colaborează cu reprezentanțîi comunitățîi locale din care face parte copilul, în scopul identificării 

și dezvoltării de resurse ; 

-  colaborează cu asistențîi sociali/ managerii de caz din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova și asistențîi 

sociali ai centrelor de plasament din județ pentru asigurarea coerenței și continuității intervențiilor 

care privesc copilul/tânărul, cu scopul unei finalități comune – pregătirea copilului/tânărului pentru 

integrarea în societate ; 

-  colaborează cu personalul A.J.O.F.M. în scopul sprijinirii tinerilor în găsirea unui loc de muncă ; 

-  colaborează cu alte insituțîi și organizațîi în domeniul protecției drepturilor copilului ; 

-  organizează acțiuni de sensibilizare și informare a profesioniștilor implicați în activitatea de 

orientare școlară și profesională,  având că obiect angajarea tinerilor; 

-  întocmește evidente ale cazurilor instrumentate pentru monitorizarea și raportarea rapidă;     

-  urmărește evoluția copilului/tânărului care participa la orientarea școlară și profesională; 

-  colaborează cu echipa pluridisciplinară în vederea reevaluării programului de intervenție 

specifică, urmărind modul de îndeplinire a obiectivelor deprinderii de viață independența; 

-  colaborează cu managerul de caz pentru realizarea unei strategii comune de acțiune, în scopul 

asigurării coerenței și continuitățîi intervențiilor care privesc copilul/tânărul, a unei finalități 

comune (pregătirea copilului/tânărului în vederea integrării în societate socio – profesionale); 

-  alături de psiholog și educator stabilește cele mai adecvate măsuri care duc la îndeplinirea 

obiectivelor cuprinse în deprinderi de viață independența; 

-  întocmește situațîi statistice; 

-  se comportă decent în relația cu copiii/tinerii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic; 

-  respectă programul de lucru ; 

-  participa la cursuri de formare profesională; 

-  cunoaște și respectă prevederile R.O.F, R.I. și M.O.F și Ale Codului de conduită profesională, 

-  îndeplinește orice sarcina trasată de conducerea unitățîi în limitele de competență. 

  

b) Psiholog: 

-   asigura respectarea și garantarea drepturilor copilului/tânărului conform legislației în vigoare ; 

-   respectă dispozițiile speciale vizînd confidențialitatea și transmiterea informațiilor cu caracter 

personal; 

-  se comportă decent în relațiile cu copiii/tinerii, cu colectivul de lucru și cu orice persoană cu care 

colaborează, respectând codul deontologic; 

-   asigura monitorizarea prin anamneză psihologică a fiecărui caz alcatuid fișa de observație 

psihologică; 

-   utilizează metodele și tehnicile de lucru agreate de Colegiul Psihologilor; 

-   realizează consiliere pentru deprinderi de viață independența; 

-   consiliere/grup de suport pentru deprinderea și dezvoltarea competențelor sociale; 

-   consiliere cu privire la accesarea și utilizarea informațiilor despre sănătate; 

-   formarea și dezvoltarea rețelei de suport; 

-   întocmește rapoarte de consiliere și ține evidență ședințelor de consiliere; 

-   realizează consilierea profesională pe grupe de vârstă; 

   contribuie la menținerea, refacerea și dezvoltarea relațiilor parentale; 

-   contribuie la dezvoltarea capacitățîi socilale și profesionale, prin metode care țîn atât de vârstă, 

istoricul și trăsăturile specifice ale copilului/tânărului; 

-   realizează evaluarea psihologică a copilului/tânarului pe toate palierele viețîi sale psihice, 

folosind metode și tehnici standardizate și etalonate pe populația românească, fiecare copil 

beneficiază de o evaluare globală a personalitățîi, în special a nivelului de dezvoltare a trăsăturilor 

de personalitate legate de dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

-  intocmește planul de intervenție specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

să fie realist și adecvat în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare, aspirațiile și drepturile copilului, 

împreună cu echipa, implementează măsurile propuse și procedează la reevaluarea acestuia în 

termene stabilite; 



-  copilul/tânarul este consultat în luarea deciziilor cu privire la activitățile și obiectivele planul de 

intervenție în funcție de vârsta, experiență,  capacitate de întelegere și are dreptul la asistență în 

exercitarea acestui drept; 

-  intocmește rapoarte de consiliere și ține evidența ședințelor de consiliere și a tuturor actelor 

efectuate; 

- elaborează programe de consiliere cu privire la orientarea școlară și profesională după evaluarea 

copilului/tânarului cu chestionare specifice; 

-  realizează consilierea psihologică sau grupuri de suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 

independentă precum și dezvoltarea competențelor sociale; 

-   în situația în care relațiile parentale sunt destructurate psihologul lucrează la refacerea și 

dezvoltarea armonioasă a acestora; 

-   planul de intervenție este reevaluat periodic (trimestrial) și ori de câte ori este nevoie; 

-   sesizează imediat conducerea instituției dacă integritatea fizică și morală a vreunui  copil   este  

în  pericol sau dacă a fost martor la vreun abuz săvârșit asupra vreunui copil ;           

-   respectă programul de lucru; 

-   participa la cursuri de formare profesională; 

-   cunoaște și respectă prevederile  R.O.F.,R.I. și M.O.F. a a celor din Codul de conduită, 

-    îndeplinește orice sarcina trasată de conducerea unitățîi în limitele de competență. 

 

c) Inspector de specialitate: 

- preia corespondență destinată serviciului și ține evidență repartizării acesteia conform rezoluțiilor 

superiorului ierarhic; asigura circulația corectă a corespondenței, 

- întocmește, completează și actualizează registrul de intrări-ieșiri al centrului, 

 -ține evidență cazurilor aflate în lucru; 

-asigura repartizarea echitabilă a cazurilor în funcție de evidențele proprii, în ordine cronologică, 

informând în permanentă șeful ierarhic despre situația cazurilor active pentru fiecare angajat al 

serviciului; 

-realizează materialele de informare și promovare în comunitate a activitățîi serviciului; 

-întocmește situațiile statistice periodice, precum și pe cele solicitate de conducerea unitățîi sau alte 

instituțîi cu competențe în domeniu; 

-ține evident reclamațiilor înregistrate și a modalităților de soluționare. 

-actualizează și adaptează baza de date cu care lucrează, 

 -colaborează cu toate instituțiile cu care centrul colaborează, 

-colaborează cu colegii din serviciu pentru creșterea calitățîi și eficienței activitățîi; 

-face propuneri de îmbunătățire a activitățîi, în limita propriilor competențe,; 

-colaborează cu autoritățile locale, în cursul perioadei de monitorizare post- servicii, oferind sprijin 

pentru elaborarea planului individual de servicii atunci când este cazul. 

-colaborează cu profesioniștii din servicii /instituțîi în vederea consolidării rezultatelor obținute în 

beneficiul clientului 

-oferă informațîi corecte, complete și relevante beneficiarilor pentru rezolvarea problemelor cu care 

se confruntă ;. 

-respectă, în relațiile cu beneficiarii, drepturile acestora la imagine și la intimitate și păstrează 

confidențialitatea informațiilor despre client. 

-colaborează cu DGASPC Prahova și cu alte instituțîi cu competențe în domeniu, pentru aplicarea 

corectă și eficientă a prevederilor legale în vigoare; 

-respectă codul deontologic profesional, precum și toate eglementarile cuprinse în cadrul 

documentelor interne (ROF, MOF, RI ), 

-colaborează cu specialiștii altor instituțîi implicate pentru identificarea și soluționarea situațiilor de 

risc de separare a copilului de familia să . 

-oferă beneficiarilor toate informațiile necesare pentru accesarea în timp util a serviciilor unor alte 

instituțîi în cazul în care acestea au competențele necesare pentru nevoile acestora. 

-asigura respectarea drepturilor copilului în conformitate cu legislația în vigoare; 

-cunoaște și aplică în mod corect și eficient, întreagă legislație implicată în desfășurarea activitățîi 

,cu respectarea principiului interesului superior al copilului 



-respectă dispozițiile speciale vizând confidențialitatea și transmiterea informațiilor cu caracter 

personal. 

-respectă standardele minime obligatorii aplicabile activităților desfășurate; 

-respectă regulamentul intern și orice alte dispozițîi interne care îi sunt opozabile; 

-respectă programul de lucru și reglementările privind sănătatea și securitatea în muncă și apărarea 

împotriva incendiilor; 

-îndeplinește orice alte sarcini repartizate de conducerea instituției, în limita competenței și în 

condițiile legii. 

  

ART. 11  

Finanţarea centrului 

Finanţarea cheltuielilor serviciului social de zi “Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de 

Viata independentă ”  din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ECHILIBRU Ploieşti se 

asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Județean Prahova; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești sau în natură, permise de 

lege ; 

d) programe de interes naţional, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, 

din fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile ; 

e) alte surse de finanţare în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

          

ANEXE:  

- P.O. 29.1-06 Procedura operațională privind admiterea copiilor/tinerilor în centrul de zi 

pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, cu modificările și revizuirile 

ulterioare;  

- P.O.29.1-07 Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor în centrul de zi 

pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă cu modificările și revizuirile 

ulterioare.  
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare persoană este admisă în 

cadrul Centrului de Zi pentru Deprinderi de Viață Independentă din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Echilibru” Ploiești, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea 

responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele 

întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în 

scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar. 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea 

beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

Centrului de Zi pentru Deprinderi de Viață Independentă din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Echilibru” Ploiești . 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurări referitoare la faptul că 

- fiecare beneficiar este admis în condițiile legii, 

- documentele referitoare la situația copilului/tânărului sunt constituite într-un dosar 

personal, care se păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii inscrisi in programul Centrului de Zi 

pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta.. 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1   Reglementări internaționale 

 Legea nr 18 /1990 pentru ratificarea Convenției ONU  cu privire la drepturile copilului; 

 Legea nr 87/2007 pentru ratificarea Convenției asupra relațiilor personale care privesc copiii 

adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003; 

3.2   Legislație primară 

 Legea nr. 272/ 2004  privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 116/2002 privind combaterea și marginalizarea socială, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3.3  Legislație secundară 

 Hotărâre Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului  serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

 Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul 

de caz pentru copii;  

 Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de 

servicii și a normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție 

 Ordinul nr. 14/2007 ANEXA 2 pentru aprobarea Standardelor minime obigatorii privind 

Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață indepndentă și a ghidului metodologic de 

impementare a acestor standarde; 

 Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor. 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3.4  Alte reglementări interne ale instituției 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSC ”ECILIBRU” PLOIEȘTI – Centrul de Zi 

pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă 

 Regulamentul Intern al C.S.C. ”ECHILIBRU” PLOIESTI 

 Metodologia de Organizare și Funcționare a Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor 

de Viață Independentă Fișele de post ale personalului ; 

 Dispoziții interne ; 

 Coduri etice și deontologice ; 

 Coduri de conduită ; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Procedura operațională -Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie 

urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, 

cu privire la aspectul procesual; 

 Ediție a unei proceduri operaționale- Formă inițială sau actualizată, după caz, a unei 

proceduri operaționale, aprobată și difuzată; 

 Revizia în cadrul unei ediții- Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii 

operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Manager de caz- în conformitate cu legislația în vigoare este persoana responsabilă de 

elaborarea și implementarea PIP pentru copiii care au măsură de protecție ; 

 Responsabil de caz- persoana responsbilă cu implementarea PIS de deprinderi de viață 

idependentă, precum și de alte intervenții specifice de tip consiliere psihologică, 

vocatională; 

 Deprinderi pentru viața independentă- abilități tehnice și psihosociale, însușite până la 

automatism, care îi permit individului să ducă o existență normală, fără a depinde de 

asistență din parte societății și folosind oportunitățile pe care societatea i le oferă; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină 

de exercițiu, potrivit legii; 

 Tânăr - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani și a dobândit capacitate deplină de 

exercițiu, potrivit legii. 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 
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 Familie subsitutivă- persoanele, altele decât cele care aparțin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV și asistenții maternali care asigură creșterea și îngrijirea copilului, în 

condițiile legii; 

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil; 

 Plan individualizat de protectie - documentul prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestațiilor și măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-

un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil; 

 Programul de intervenție specifică- fiecare copil/tânăr aflat în evidența sistemului de 

protecție beneficiază de un program de intervenție specifică pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viață independentă în funcție de nevoile sale individuale și de contextul sociofamilial în 

care trăiește și se dezvoltă. 

 

4.2 .Abrevieri ale termenilor 

 Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operațională 

2. DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

3. ANPDCA Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție 

4. CSC Complex servicii comunitare 

5. CZDDVI Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață 

Independentă 

6 DVI Deprinderi de Viață Independentă 

6. PIS Program de Intervenție Specifică 

7. PIP Plan individualizat de protecție 

8. ROF Regulament de Organizare și Funcționare 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor in cadrul Centrului de Zi pentru Deprinderi de Viata Independenta 

se face numai în baza unei  solicitari  în  scris, telefonic sau prin deplasarea personală a 

solicitantului la sediul instituției. 

 

5.2 Derularea activității 

 primirea solicitării și înscrierea ei în registru ; 

 desemnarea asistentului social și a psihologului care completează fișele de evaluare în baza 

cărora va fi elaborată fișa inițială a cazului; 

 se întocmeste fișa de evaluare inițială de către asistentul social în termen de 7 zile de la data 

înregistrării solicitării; 

 eliberarea dispozitiei de admitere ; 

 se ia decizia cu privire la continuare sau închiderea cazului. 

 

5.3. Documente utilizate  

- solicitare din partea beneficiarului, reprezentantului legal al beneficiarului, managerului de 

caz al beneficiarului (Anexa 1); 

- Chestionare care au drept finalitate cunoașterea tânărului în aria deprinderilor de viață 

independentă; 

-  Fișa de evaluare inițială (Anexa 3) este întocmită de către asistentul social și cuprinde date 

despre beneficiar, iar scopul fiind acela de a identifica dacă solicitarea este sau nu de 

competența CZDVI 

- Rapoarte, referate, PIP-uri  - sunt copii xerox ale înscrisurilor deja existente la dosarul social 

al copilului care conțin informații utile evaluării acestuia în sfera deprinderilor de viață 

independentă;  

- Minuta (Anexa 2) va fi întocmită de către asistentul social cu ocazia întalnirilor ce pot avea 

drept scop culegerea informațiilor despre beneficiar. 

 

5.4. Modul de lucru  

CZDDVI are ca misiune crearea, dezvoltarea și aplicarea unui ansamblu de măsuri și 

proceduri menite să duca la formarea, dezvoltarea și îmbunătățirea deprinderilor de viață 

independenta pentru copiii și tinerii aflați în evidență sistemului de protecție a copilului. 

Misiunea și obiectivele CZDDVI sunt clar definitivate în Regulamentul de functionare al 

centrului (ROF). În ROF sunt enumerate toate activitățile derulate/serviciile oferite. 

CZDVI asigură, pentru fiecare solicitant în parte evaluarea competențelor, deprinderilor, 

aptitudinilor, potențialului și a carențelor în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, în 
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context sociofamilial, utilizând instrumente adecvate și luând în considerare opinia și aspirațiile 

personale ale copilului/ tânărului.   

Solicitarea poate fi efectuată de managerul de caz, reprezentantul legal al copilului sau de 

către copil/tânăr în scris, telefonic sau prin deplasarea personală a solicitantului la sediul instituției. 

Solicitările scrise sunt înregistrate la registratura DGASPC Prahova sau a CZDDVI și 

repartizate de șeful complexului unui asistent social din cadrul CZDDVI în vederea întocmirii 

evaluării inițiale. Dacă solicitarea a fost înregistrată la registratura D.G.A.S.P.C. Prahova, ulterior 

aceasta va fi înregistrată în registrul CZDDVI 

În urma solicitării primite (Anexa 1) fiecare copil beneficiază de o evaluare globală a 

personalității, în special a nivelului de dezvoltare, a trăsăturilor de personalitate legate de 

dezvoltarea DVI, luând în considerare toate aspectele legate de cultură, limbă, etnie, religie, 

dizabilitate etc.  

În scopul identificării nevoilor tinerilor în planul dezvoltării deprinderilor de viață 

indepedentă, sunt aplicate chestionare care au drept finalitate cunoașterea acestuia din această 

perspectivă: 

Asistentul social întocmește Fișa inițială (Anexa 3), iar psihologul întocmește Fișa 

psihologică.  

Asistentul social completează fișa inițială cu date și informații pe care le culege din dosarul 

social al beneficiarului și din interpretarea chestionarelor pe care le aplică pentru identificarea 

nevoilor în aria deprinderilor de viață independentă. Asistentul social va elabora Fișa inițială (Anexa 

3) a cazului în care se vor regăsi toate informațiile și concluziile din punct de vedere psiho-social.  

Psihologul va iniția un interviu preliminar, în scopul cunoașterii copilului/tânărului în sfera 

deprinderilor de viață indepedentă. 

Dacă în urma întâlnirii dintre asistentul social, psiholog și copil/tânăr nu au fost culese toate 

informațiile necesare întocmirii Fișei inițiale, vor avea loc alte întâlniri ale căror concluzii vor fi 

consemnate în Rapoarte de întâlnire/ Minută (Anexa 2).  

Concluzia privind includerea sau nu a copilului/tânărului în programul centrului, va fi luată 

de comun acord de către asistentul social și psiholog, aceștia semnând Fișa inițială a cazului (Anexa 

3). 

Seful de complex va elibera dispozitia privind numirea echipei interdisciplinare și a 

responsabilului de caz (Anexa nr 5 ), în baza căreia se continuă evaluarea beneficiarului. 

În cazul în care se stabilește includerea copilului/tânărului în programul de dezvoltare a 

deprinderilor de viață independentă, se va continua evaluarea acestuia în scopul identificării nevoilor 

sale. 

Persoana desemnata în acet sens va introduce în baza de date cazul nou intrat. 
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  6.RESPONSABILITĂȚI  

1. Șef complex 

 Desemnează asistentul social pentru întocmirea fișei inițiale; 

 Desemnează asistentul social și psihologul pentru întocmirea evaluării inițiale 

 ?Semnează dispoziția pentru desemnare echipă multidisciplinară? 

 Avizează documentele întocmite 

 ?Semnează adresa de redirecționare a cazului și Fișa de închiderea a cazului? 

 

2. Inspector de specialitate 

 Înregistrează solicitarea; 

 Predă sesizarea pe semnătură asistentului social; 

 ?Întocmește dispoziție pentru desemnare echipă multidisciplinară? 

 Înregistrează Fișa de evaluare inițială și Fișa psihlogică; 

 Înregistrează adresa de înaintare a cazului către instituția abilitată/compartimentul 

abilitat 

 

3. Asistentul social 

 Preia solicitarea; 

 Instrumentează cazul pentru a elabora Fișa inițială a cazului; 

 Culege date din dosarul social al beneficiarului ; 

 Îi aplică chestionare, în urma cărora să identifice nevoile din aria deprinderilor de viață 

independentă; 

 Aplică chestionare pentru identificarea nevoilor tinerilor. 

 ?întocmește și trimite adresa de înaintare către instituția abilitată/compartimentul 

abilitat? 

  ?Elaborează fișa de închidere a cazului. ? 

 

4. Psiholog  

 Stabileste relația terapeutică cu beneficiarul; 

 Inițiază un interviu preliminar, în scopul cunoașterii copilului/tânărului în sfera deprinderilor 

de viață indepedentă, aplicându-i o serie de întrebări ; 

 Aplica chestionare pentru identificarea nevoilor beneficiarilor; 

 Întocmește fișa psihologică. 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia Data reviziei Nr. pag.  Descriere modificare 

1 2 4 5 6 7 8 

1 E I 08.11.2019     
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

Nr. 

crt. 

Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
        

2.  
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

 

  

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Informare, 

aplicare CZDDVI 
Raluca 

ANGELESCU  

    

2 Informare, 

aplicare CZDDVI 
Monica 

ZMIEUREANU 

    

3 Informare, 

aplicare CZDDVI 
Nicoleta  

TOMA 

    

4 Informare, 

aplicare CZDDVI 
Gica  

LECA 

    

5 Informare, 

aplicare CZDDVI 
Alina  

TEODOR 

    

6. Evidență, 

Arhivare CZDDVI 
Monica 

ZMIEUREAN 

    



DIRECȚIA GENERALĂ DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

PROTECȚIA COPILULUI 

PRAHOVA 

 

COMPLEXUL DE SERVICII 

COMUNITARE ”ECHILBRU” 

PLOIEȘTI 

 

Procedura operatională privind 

Admiterea copiilor/tinerilor în 

Centrul de Zi pentru 

Dezvoltarea Deprinderilor de 

Viață Independentă 

 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO 29.1 - 06 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 14 din 20  

10.Diagrama de proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DA        NU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIAR/REPREZENTANT 

LEGAL/COPIL/PĂRINTE 

transmite solicitare pentru a intra în program 

ASISTENTUL SOCIAL 

- Aplică chestionare pentru 

identificarea nevoilor tinerilor. 

- Elaborează fișa inițială a cazului. 

ȘEFUL COMPLEXULUI  

- desemnează asistentul social și psihologul pentru întocmirea evaluării inițiale. 

Redirecționare 

Asistentul social întocmește o adresă de înaintare către 

instituția abilitată și elaborează fișa de închidere a 

cazului. 

INSPECTOR DE SPECIALITATE 

- predă pe semnatură documentele 

INSPECTOR DE SPECIALITATE  

Inregistrează solicitarea 

 

Inre 

Înregistrează solicitarea 

INSPECTOR SPECIALITATE 

Înregistrează fișa inițială a cazului și 

fișa psihologică. 

ȘEFUL COMPLEXULUI 

avizeaza documentele intocmite 

PSIHOLOG-  

- Inițiază un interviu preliminar, aplicându-i o serie 

de întrebări 

- Elaborează fișa psihologică. 

Se întocmește dispoziție pentru 

desemnare echipă  

ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ 

În vederea demarării procedurii de evaluare 

interdisciplinară. 

INSPECTOR DE SPECIALITATE 

-înregistrează adresa de înaintare 

ASISTENTUL SOCIAL 

Trimite către instituția/compartimentul abilitat adresa 

de înaintare și o copie după solicitarea primită. 

 

ARHIVAREA 

Fișa initială a cazului se va atașa dosarului beneficiarului și se va arhiva după închiderea cazului. 

 

 

Fișa inițială a cazului se va atașa dosarului beneficiarului și se va arhiva după închiderea cazului. 
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11. ANEXE 

 

Anexa 1 

Antet 

Nr. inregistrare 

 

                                                                                                                                  Vizat, 

                                                                                                                              Sef Complex 

 

SOLICITARE DE ADMITERE IN PROGRAMUL PENTRU DEZVOLTAREA 

DEPRINDERILOR DE VIATA INDEPENDENTA 

 

 

Subsemnatatul/a……………………………………………………………………………. 

CNP:……………………………………………………, C.I./B.I., Seria: …….., nr:…………, 

domiciliat/a in:………………., str:……………………………, nr:……,  bl:……….,. et: ……, 

ap.:…, jud.: …………………………., solicit inscrierea in programul privind dezvoltarea 

deprinderilor de viata independent  din cadrul C.S.C.”ECHILIBRU”Ploiesti – C.Z.D.D.V.I. 

 

 

 

 

Semnatura 

Data 
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Anexa nr 2  

ANTET 

 

MINUTĂ 

 

Încheiată astăzi ____________________________ 

la sediu_________________________________ 

 

cu ocazia discutării cazului tânărului:_____________________________________________, 

născut la data de______________________________, beneficiar al măsurii de 

protecție_____________________________________________________________. 

 

                                       

La ședință au participat: 

 

- _______________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________ 

 

 

Întalnirea a avut ca scop culegerea de informații relevante despre copil/tânăr: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Responsabil de caz: 
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Anexa 3  

ANTET 

Nr. înregistrare 

 

     Vizat,  

Șef complex 

 

FIȘA DE EVALUARE INIȚIALĂ 

 

Modalitatea solicitării : ___________________________________________________________ 

Solicitant Numele și prenumele: ___________________________________________________ 

Adresa: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

C.I.: _________________________________________________________________________ 

Data solicitării: ________________________________________________________________ 

Tipul cazului 

Prevenire abandon 

Plasament / încredințare 

Asistență maternală 

Neglijare / Abuz 

Violență domestica 

Copiii străzii 

Delincvență juvenilă 



DIRECȚIA GENERALĂ DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

PROTECȚIA COPILULUI 

PRAHOVA 

 

COMPLEXUL DE SERVICII 

COMUNITARE ”ECHILBRU” 

PLOIEȘTI 

 

Procedura operatională privind 

Admiterea copiilor/tinerilor în 

Centrul de Zi pentru 

Dezvoltarea Deprinderilor de 

Viață Independentă 

 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO 29.1 - 06 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 18 din 20  

Persoane cu nevoi speciale / HIV-SIDA 

Persoane singure, bătrâni 

Familii vulnerabile 

Alte situații: ___________________________________________________________________ 

Date despre beneficiar 

Numele și prenumele: _____________________________________________________________ 

Data și locul nașterii/Vârsta: ______________________________________________________ 

Domiciliul în fapt: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Situația prezentă: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Părinții 

Numele și prenumele mamei: _______________________________________________________ 
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Anexa nr.4.  

 

 

“Baza de date” 

 

 

Nr 

Crt

. 

Nr.  

dos

ar 

Nume 

și 

Prenu

me 

benefi

ciar 

CN

P 

 

Data, 

 locul 

nașter

ii 

Nume 

și 

prenum

e 

 părinți 

Domicili

u  

Părinți 

Hot.CP

C 

nr./data 

Ultima 

forma 

de 

învăță

mânt 

absolv

ită 

Grad de 

handica

p nr./ 

data, 

cod, 

grad 

Data  

includer

ii in 

progra

m  

Data 

retrager

ii din 

progra

m 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
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Anexa 5 

 

 

 

ANTET 
 

 

DISPOZITIE 

privind numirea echipei interdisciplinare si a responsabilului de caz 

 

 

Avand in vedere propunerea din fisa de evaluare initiala nr._______________________________ 

 

intocmita in baza solicitarii nr.  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Se desemneaza echipa interdisciplinara, in urmatoarea componenta:   

 

  

Persoana care va indeplini atributiile de caz este: 

 

 

 

 

SEF Complex, 

 

 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte 

instituții abilitate de către angajații DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu 

privire la datele menționate mai sus                                             
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Aprobat, 

Sef complex, 

Angelescu Raluca 
 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ACORDĂRII SERVICIILOR ÎN CENTRUL DE ZI PENTRU 

DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIATA INDEPENDENTA 

COD: PO 29.1-07 

 

Ediția I, Data ______________ 
 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana STAVRE Președinte CM   

1.2 Verificat 
Raluca 

ANGELESCU  
Șef complex   

1.1 Elaborat 
Monica 

ZMIEUREANU  
Psiholog  

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului și a condțtiilor în care are loc încetarea 

acordării serviciilor oferite de Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață 

Independentă din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Echilibru” Ploiești. Procedura 

stabilește situațiile în care încetează acordarea serviciilor către beneficiar și modurile de lucru. 

 

1.2. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea acordării 

furnizării serviciilor oferite de centrul  de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta 

beneficiarilor. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la încetarea furnizării serviciilor oferite de 

centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care funcționează în subordinea 

DGASPC Prahova. 

 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii sunt informaţi cu privire la condiţiile în care încetează furnizarea serviciilor în centru;  

- centrul implică activ tinerii,tinand cont de  gradul lor de maturitate în vederea  dezvoltarii 

deprinderilor de viata independenta. 

- sunt identificate modalități concrete pentru fiecare beneficiar în parte, în sensul reintegrarii sau 

integrarii socio-profesionale. 

-  fiecare beneficiar ia la cunostiinta despre conditiile incetarii contractului de prestari servicii 

oferite de Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

 

3.1. Reglementări internaționale 

 Legea nr 18 /1990 pentru ratificarea Convenției ONU  cu privire la drepturile copilului; 

 Legea nr 87/2007 pentru ratificarea Convenției asupra relațiilor personale care privesc copiii 

adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003; 

3.2   Legislație primară 

 Legea nr. 272/ 2004  privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 116/2002 privind combaterea și marginalizarea socială, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3.3   Legislație secundară 

 Hotărâre nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului  serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

 Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul 

de caz pentru copii;  

 Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de 

servicii și a normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție 

 Ordinul nr. 14/2007 ANEXA 2 pentru aprobarea Standardelor minime obigatorii privind 

Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață indepndentă și a ghidului metodologic de 

impementare a acestor standarde; 

 Ordinul nr.27  din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de zi destinate copiilor. 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 

publice. 

3.4  Alte reglementări interne ale instituției 

 Regulament de Organizare și Funcționare al C.Z.D.D.V.I. din cadrul CSC ”ECHILIBRU” 

Ploiești ; 

 Regulamentul Intern al C.S.C. ECHILIBRU PLOIESTI 

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.Z.D.D.V.I 

 Fișele de post ale personalului ; 

 Dispoziții interne ; 

 Coduri etice și deontologice ; 

 Coduri de conduită ; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Procedura operațională -Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie 

urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, 

cu privire la aspectul procesual; 

 Ediție a unei proceduri operaționale- Formă inițială sau actualizată, după caz, a unei 

proceduri operaționale, aprobată și difuzată; 

 Revizia în cadrul unei ediții- Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii 

operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Manager de caz- persoana responsabilă de elaborarea și implementarea PIP pentru copiii 

care au măsură de protecție.  

 Responsabil de caz- persoana responsailă cu implementarea PIS de deprinderi de viață 

independentă, precum și de alte intervenții specifice de tip consiliere psihologică, 

vocatională; 

 Deprinderi pentru viață independentă – abilități tehnice și psihosociale, însușite până la 

automatism, care îi permit individului să ducă o existențî normala, fără a depinde de 

asistență din parte societății și folosind oportunitațile pe care societatea i le oferă; 

 Copil- persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină 

de exercițiu, potrivit legii; 

 Tânăr - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani și a dobândit capacitate deplină de  

exercițiu, potrivit legii. 

 Familie extinsă- rudele copilului, pana la gradul IV inclusiv; 
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 Familie subsitutivă- persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, inclusiv afinii 

pana la gradul IV si asistentii maternali care asigura cresterea si ingrijirea copilului, in 

conditiile legii; 

 Plan individualizat de protectie- documentul prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestațiilor și măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia  și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa 

într-un mediu familial stabil permanent, în  cel mai scurt timp posibil; 

 Reprezentant legal al copilului- părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil; 

 Programul de intervenție specifică- fiecare copil/tânăr aflat în evidența sistemului de 

protecție beneficiază de un program de intervenție specifică pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viață independentă în funcție de nevoile sale individuale și de contextul sociofamilial în 

care trăiește și se dezvoltă; 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

 Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

3. ANPDCA Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție 

4. CSC Complex servicii comunitare 

5. CZDDVI Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață 

Independentă 

6. PIS Program de Intervenție Specifică 

7. PIP Plan individualizat de protecție 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi 

Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta inceteaza furnizarea 

serviciile in conditiile prevazute de lege si cunoscute  in prealabil de beneficiari. Tinerii primesc  

sprijin si suport numai cu acordul lor.  

Incetarea furnizarii serviciilor centrului are loc fie in momentul in care obiectivele propuse 

au fost indeplinite fie la cererea beneficiarului, completand o declaratie in acest sens. 

Tinerii beneficiază de servicii concrete pentru a deveni pe cât posibil autonomi, integrați în 

societate, care urmează să părăsească centrul pentru a deveni independenti. Procedura de incetare a 

serviciilor, concretizata in Fisa de inchidere caz (Anexa 3) este aprobata de seful de complex. Este 

anexata ROF-ului,disponibila la sediul centrului, cunoscuta de personalul de specialitate si 

beneficiar. 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de reevaluare a tânărului privind stadiul indeplinirii obiectivelor din PIS. 

- raport de consiliere și informare a tânărului cu privire la condițiile de încetare a serviciilor 

furnizate de personalul centrului – întocmit de responsabilulde caz (Minuta)  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire/note telefonice – completate de asistent 

social/psiholog/ persoane desemnate; 

- fișa de închidere a cazului  – întocmită de responsabilul de caz; 

 

5.3. Modul de lucru 

Persoanele responsabile (echipa interdisciplinara, instructori de educație, asistenți maternali 

profesioniști) cu desfășurarea activităților cuprinse în PIS, întocmesc rapoarte de activitate  în care 

sunt evaluate competențele și atitudinea tânărului din timpul și în urma desfășurării activității, 

precum și stadiul realizării acestora și nivelul achizițiilor copilului/tânărului, pe care le cuprind în 

raportul de reevaluare (Anexa 1), acordând un calificativ.  

PIS este reevaluat periodic (trimestriala) și de câte ori este nevoie și, după caz, revizuit astfel 

încât măsurile să fie optimizate pentru un maxim de performanță, rapoartele de reevaluare (Anexa 

1) fiind redactate de către responsabilul de caz. 

Raport de reevaluare al activitățiilor (Anexa 1) din  programul de intervenție specifică este 

întocmit de responsabilul de caz în baza tuturor rapoartelor  întocmite de fiecare specialist implicat 

în aplicarea PIS. După întocmire, acesta este semnat de responsabilul de caz, înregistrat în registrul 

C.Z.D.D.V.I. și avizat de către șeful de complex. 

Rapoartele de reevaluare (Anexa 1) sunt transmise în maximum 7 zile de la întocmire 

membrilor echipei interdisciplinare, copilului, în raport cu vârsta si gradul de maturitate, tânarului si 

familiei/reprezentantului legal, precum și managerului de caz. Pentru fiecare copil/tânar aflat în 

evidența SDVI, responsabilul de caz întocmește și actualizează dosarul DVI. 

În funcție de nivelul de implementare al fiecărui obiectiv cuprins în PIS se vor înlocui sau 

menține obiective, precum și activitățile aferente acestora. 
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Încheierea PIS are loc fie când s-au atins obiectivele în sfera DVI în perioada de timp 

stabilita pentru implementarea planului individualizat de protecție/planului de servicii, fie odată cu 

ieșirea copilului/tânarului din sistemul de protecție a copilului. În situația din urmă, când are loc 

reintegrarea în familie, daca obiectivele în sfera DVI nu au fost atinse în integralitate se poate 

continua implementarea PIS în perioada de monitorizare legala de 3 luni-6 luni, cu posibilități de 

prelungire, cu avizul directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Prahova.  

Asistarea beneficiarului se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor acestuia satisface obiectivele PIS, realizându-se integrarea socio-profesională a 

tânărului si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta. 

În situația în care obiectivele din PIS sunt îndeplinite și nu se identifică alte nevoi ale 

beneficiarului, se întocmește de către responsabilul de caz Fișa de închidere a cazului (Anexa 3), iar 

copilul/tânărul este scos din programul C.Z.D.D.V.I. 

Responsabilul de caz desemnat întocmește  documentația ( raport inchidere caz) privind 

încetarea furnizării serviciilor, atunci când integrarea socio- profesională a beneficiarilor s-a 

realizat, acesta dobândind autonomie sau când beneficiarul isi doreste acest lucru, declarand in 

scris. 

Dupa aceasta perioada se intra in programul de monitorizare, doar cu acordul beneficiarului, 

concretizata in Raport de monitorizare (Anexa 4), unde se specifica situatia prezenta a tanarului si 

demersurile realizate de echipa centrului (vizite atat la domiciliul tanarului cat si la sediul centrului, 

convorbiri telefonice sau orice modalitate de comunicare, ex.messanger, mesaje scrise). 
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

 

1. Responsabil de caz 

- Obține rapoartele de activitate de la fiecare specialist inclus în PIS 

- Elaborează Raportul de Reevaluare al PIS-ului 

- Transmite raportul de reevaluare persoanelor implicate (reprezentant legal, beneficiar) 

- Întocmește fișa de închidere caz 

- Transmite inspectorului de specialitate spre arhivare dosarul beneficiarului 

 

2. Inspector de specialitate 

- Înregistrează rapoartele de activitate 

- Înregistrează raportul de reevaluare al PIS-ului 

- Înregistrează fișa de închidere caz 

- Arhivează dosarul beneficiarului 

 

3. Șef complex 

- Avizeaza rapoartele de activitate 

- Avizează raportul de reevaluare 

- Avizează fișa de închidere caz 

 

4. Asistenți maternali profesioniști, instructori de educație 

- Întocmesc rapoarte de activitate acordând calificative beneficiarilor în urma desfășurării 

activității prevăzute în PIS 

- Transmit rapoartele de activitate responsabilului de caz 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția 

Data 

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 E I       

        

 

 

8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătur

a 
Data Obs. 

Semnătur

a 
Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2.          

3.          
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura  

1  2 3 4 5 6 7 

1 

 

Informare, 

aplicare 

CZDDVI Raluca 

ANGELESCU 

    

2 Informare, 

aplicare 

CZDDVI 
Monica 

ZMIEUREANU 

    

 

3 

Informare, 

aplicare 

CZDDVI Nicoleta 

TOMA 

    

 

4 

Informare, 

aplicare 

CZDDVI Alina 

TEODOR 

    

 

5 

Informare, 

aplicare 

CZDDVI 
Gica LECA 

    

6 Evidență , 

Arhivare 
CZDDVI 

Monica 

ZMIEUREANU 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIS-realizat de responsabilul de caz, impreuna cu echipa interdisciplinara 

Rapoarte de activitate 

Inspector de specialitate- înregistrarea rapoartelor de activitate 

Responsabil de caz-realizeaza reevaluarea trimestriala și întocmește raportul de 

reevaluare a PIS-ului. 

Șef complex-avizeaza rapoartele de reevaluare PIS 

Avizează raportul de reevaluare PIS 

Responsabil de caz- 

Transmite raportul de reevaluare tuturor persoanelor implicate, intocmeste fisa de inchidere caz 

Întocmește fișa de închidere caz 

Inspector de specialitate - înregistrare raport reevaluare PIS 

Șef complex-avizeaza rapoartele de activitate si PIS 

Inspector de specialitate -repartizează documentele responsabilului de caz  

Asistenți maternali profesioniști, instructori de educație 

Transmiterea rapoartelor de activitate responsabilului de caz. 

Inspector de specialitate- înregistrează fișa de închidere caz 
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Șef complex-avizeaza fisa de inchidere caz 

Responsabil de caz 

Transmite inspectorului de specialitate spre arhivare dosarul beneficiarului 

Inspector de specialitate - Arhivează dosarul beneficiarului 
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11. ANEXE 

Anexa nr. 1 

ANTET 

Nr. înregistrare   

          Vizat, 

                                                                                                     Șef  C.S.C. „ ECHILIBRU”      

RAPORT DE  REEVALUARE TRIMESTRIALĂ  A ACTIVITĂȚIILOR DIN  PLANUL DE INTERVENȚIE 

SPECIFICA 

 

        Nume:  

Prenume:  

Data nașterii:  

Vârsta:  

Data reevaluării:  

 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Progres lunar de performanță – în prima lună  B – Progres cumulat de performanță – la 3 luni 

1.- performant 1.- performant 

2.-nivel de performanță peste mediu 2.- nivel de performanță peste mediu 

3.- nivel de performanță mediu 3.-nivel de performanță mediu 

4.-nivel de performanță sub mediu 4.-nivel de performanță sub mediu 

5.- neperformant 5.- neperformant. 
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        Deprinderi............................... 

Obiectiv/e.................................. 

 

Date ale 

activității 

Activitățiile 

desfășurate 

Persoana responsabilă 

pentru implementarea  

activității 

Perioada  

de desfășuare 

a activității 

Mijloacele 

necesare 

realizării 

activității 

A B 

       

 

Recomandări: 

Observații: 

 

ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ: 

Întocmit responsabil de caz: 

Psiholog: 

Asistent social:  
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ANEXA NR 2  

ANTET 

Nr. înregistrare   

      Vizat, 

                                                                                                                                                   Șef  C.S.C. „ ECHILIBRU 

MINUTĂ 

 

Încheiată astăzi ____________________________ 

la sediu_________________________________ 

 

cu ocazia discutării cazului tânărului:_____________________________________________, născut la data 

de______________________________, beneficiar al măsurii de 

protecție_____________________________________________________________. 

 

                                       

La ședință au participat: 

 

- _______________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________ 

 

 

Întalnirea a avut ca scop culegerea de informații relevante despre copil/tânăr: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Responsabil de caz: 
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ANEXA nr. 3 

 

ANTET 

 

Nr. înregistrare 

    Vizat,  

Șef complex 

FIȘA DE ÎNCHIDERE A CAZULUI 

 

Copilul/ copiii (nume și prenume, vârsta) 

………………………………………………….......................................................................................................... ...

........................................................................................................................... 

Părinții/ reprezentantul legal 

........................................………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………….…............................

........................................................................................................................ 

Domiciliul 

………………………………………………………………………………………….................................................

........................................................................................................................... 

Data deschiderii cazului …………………………………………………………………………….. 

Motivul deschiderii cazului 

………………………………………………………………………….......................................... 

……………………………………………………………………………………………………..…...........................

.............................................................................................................................................................. ...........................

.........................................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................................

.............................. 

Intervenții și servicii acordate……………………………………………………………………….. 

Data închiderii cazului……………………………………………………………………………….. 

Modalitatea de închidere a cazului…………………………………………………………………… 

Situația cazului la închidere…………………………………………………………………………... 

Data…………….. 

Responsabil de caz…………………………… 
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Anexa nr. 4 
 

 

ANTET 

Nr. înregistrare   

    Vizat, 

                                                                                                                                                    Șef  C.S.C. „ ECHILIBRU 

 

 

 

 

RAPORT DE MONITORIZARE 

 

 

 

In acest raport de monitorizare se  vor prezenta:  

 

 datele de identificare ale persoanei, care a avut calitatea de beneficiar al serviciilor oferite de Centrul de Zi 

pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta  

 situatia prezenta a acestuia; 

 demersurile realizate  de echipa interdisciplinara,  concretizate prin note telefonice,minute. 

 concluziile situatiei prezentate. 

 va fi intocmit de responsabilul de caz. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA      Anexa Nr. 3.23.2 

             la Hotărârea nr…… 

                                                                                                  din………………………        

                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ȘI FUNCȚIONARE AL  

SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE ”APARTAMENT PENTRU TINERI” 

DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE ”ECHILIBRU” PLOIEȘTI 

 

 

 

Art. 1  

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare 

Apartament pentru tineri din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Echilibru” Ploiești, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare 

la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

Art. 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social Apartament pentru tineri din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Echilibru” Ploiești, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului Prahova, și are sediul în municipiului 

Ploiești, str.Constantin Brezeanu, bl.C1, ap.30, jud. Prahova. 

 

Art. 3 Scopul serviciului social 

(1) Scopul serviciului social „Apartament pentru tineri” din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare ”Echilibru” Ploiești este oferirea de servicii sociale pentru a răspunde nevoilor 

individuale ale tinerilor, în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării 

familiale şi integrării socio-profesionale, asigurând tranziția către viața independentă a beneficiarilor și 

acordând sprijin acestora pentru o integrare socio-profesională reală. 

(2) Misiunea serviciului social este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, 

adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, 
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consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul 

dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-

profesionale, asigurând tranziția către viața independentă a beneficiarilor și acordând sprijin acestora 

pentru o integrare socio-profesională reală. 

(3) Beneficiarii serviciului social sunt tineri aflați în dificultate, care au împlinit vârsta de 18 ani, dar 

care nu își continuă studiile și nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul 

de excluziune socială și care beneficiază, în condițiile legii, de o măsură de protecție specială. 

 

Art. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social Apartament pentru tineri din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Echilibru” Ploiești funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de: Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările 

ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 (2) Standardul minim de calitate aplicabil Apartamentului pentru tineri din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Echilibru” Ploiești este Ordinul 25/2019 pentru aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul 

separat temporar sau definitiv de părinţii săi – Anexa nr. 1 Standarde minime de calitate pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau 

definitiv de părinţii săi. 

(3) Serviciul social Apartament pentru tineri din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Echilibru” Ploiești este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/29.10.2019 şi 

funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, ca 

unitate fără personalitate juridică. 

 

Art. 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social Apartament pentru tineri din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Echilibru” Ploiești se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care 

guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza 

acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele 

minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în Apartament pentru tineri din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Echilibru” Ploiești 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; 
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d) deschiderea către comunitate; 

e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

f) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

g) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

h) asigurarea unei intervenții individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

i) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

j) încurajarea iniţiativelor individuale ale beneficiarilor şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

k) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

l) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

m) primordialitatea responsabilităţii persoanei 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; 

n) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

(3) Serviciul social Apartament pentru tineri din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Echilibru” Ploiești își desfășoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare 

pentru furnizarea de servicii: 

a) Promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității lege economice a beneficiarilor pentru 

depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente; 

b) Creșterea gradului de dezvoltare personală al beneficiarilor; 

c) Acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toți 

beneficirii; 

d) Asigurarea și menținerea confidențialității asupra aspectelor ce țin de siguranța și viața privată 

a beneficiarilor, protejarea intimității acestora și respectul pentru demnitatea umană în toate 

activitățile; 

e) Cooperarea multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții 

personalizate și coerente. 

f) În cadrul apartamentului se promovează participarea beneficiarilor, inclusiv la luarea deciziilor 

care îi privesc în derularea activităților. 

g) Furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigură intervenția 

unitară, integrată și în rețea. 

 

Art. 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 
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(1)  Beneficiarii Apartamentului pentru tineri din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Echilibru” Ploiești sunt tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, nu își continuă studiile, nu au 

posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluziunii sociale. 

(2) Admiterea în cadrul serviciului sociale se face în conformitate cu Procedura operaţională privind 

Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu modificările și revizuirile ulterioare, elaborată de 

DGASPC Prahova în calitate de furnizor de servicii, anexată prezentului regulament 

Condițiile de acces/admitere în centru 

a) acte necesare 

Cazul este instrumentat de serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Prhova care întocmește 

dosarul personal al beneficiarului și care conține, cel puțin, următoarele documente: 

 cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original; 

 hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de protecție, 

 actul de identitate a beneficiarului; 

 contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original; 

 fișa de evaluare a beneficiarului; 

 planul de intervenție; 

 fișa de monitorizare a serviciilor; 

 copii ale fișelor de evaluare multidisciplinară (medicală, psihologică, socială și juridică) și alte 

documente de monitorizare, care sunt puse la dispoziție de serviciul de specialitate din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 acord de prelucrare a datelor beneficiarului; 

 documente medicale. 

b) Criterii de eligibilitate tineri care au împlinit vârsta de 18 ani, nu își continuă studiile, nu au 

posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluziunii sociale 

c) modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii 

 Perioada de acordare a măsurii de protecție este de maximum 2 ani, în funcție de situația 

particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. 

 Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este stabilit de D.G.A.S.P.C. Prahova, 

în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii și justiției sociale.  

 Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale. Un exemplar original 

al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. 

Beneficiarul deține un exemplar al contractului de furnizare servicii. 

(3) Încetarea serviciilor furnizate în cadrul serviciului social respectă Procedura operaţională privind 

Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu modificările și revizuirile ulterioare, elaborată de 

către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de furnizor de 

servicii sociale, anexă la prezentul regulament. 

Condiții de încetare a serviciilor 

a) Principalele situații  în care încetează acordarea serviciilor către încetarea măsurii de protecție, la 

cerere; 

 la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul pentru acordarea de servicii sociale; 
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 prin acordul părților privind încetarea contractului; 

 la momentul în care scopul stabilirii măsurii de protecție și scopul contractului pentru 

acordarea de servicii sociale a fost atins; 

 nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar; 

 comportamentul inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în apartament în condiții 

de securitate pentru el și/ sau pentru ceilalți beneficiari sau pentru locatarii blocului unde se află 

situat apartamentul (consum de băuturi alcoolice, consum de droguri sau substanțe 

halucinogene, comportament violent, deranjarea liniștii publice); 

 în situația în care beneficiarul a săvârșit fapte penale pe perioada furnizării serviciilor sociale; 

 în situația în care benefiaciarul a sustras sau a distrus voit bunuri din dotarea serviciilor sociale;  

 forța majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de 

funcționare etc.); 

 refuză să participle la activitătile stabilite în PIS care au ca scop integrarea socio-profesională a 

beneficiarului, 

 refuză, fără să poată justifica în mod concret, două locuri de muncă care i-au fost oferite și care 

corespund din punct de vedere al pregătirii profeionale și stării sale de sănătate, 

 nu colaborează cu specialiștii în scopul propriei integrări socio-profesionale, 

 în caz de deces a beneficiarului. 

(4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în Apartamentul pentru tineri din cadrul Complexului 

de Servicii Comunitare ”Echilibru” Ploiești au următoarele drepturi și obligații: 

a) dreptul de a fi informați asupra drepturilor și obligațiilor lor în calitate de beneficiari și de a 

fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc; 

b) dreptul de a-și desfășura activitățile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur și funcțional; 

c) dreptul de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieții lor și de a-și 

exprima liber opiniile; 

d) dreptul de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

e) dreptul de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii; 

f) dreptul de a li se asigura confidențialitatea asupra datelor personale; 

g) dreptul de a nu fi abuzați, neglijați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați; 

h) dreptul de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe; 

i) dreptul de a nu fi exploatați economic; 

j) dreptul de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de 

medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare 

servicii; 

k) dreptul de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

l) dreptul de a beneficia de un spațiu personal de cazare; 

m) dreptul de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, 

sexuale, conform legii; 

n) dreptul de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale; 

o) dreptul de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare; 
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p) dreptul de a practica cultul religios dorit; 

q) dreptul de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva 

voinței lor; 

r) dreptul de a accesa toate spațiile și echipamentele comune; 

s) dreptul de a fi informați despre procedurile aplicate în centru; 

t) dreptul de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal; 

u) obligația de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și 

revizuirea planului individual de intervenție; 

v) obligația de a furniza informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, 

medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea 

veridicității acestora; 

w) obligația de a respecta termenele și clauzele stabilite în cadrul contractului de furnizare 

servicii;; 

x) obligația de a anunța orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe 

parcursul acordării serviciilor sociale; 

y) obligația de a se implica în activitățile de preparare a hranei, menaj și curațenie; 

z) obligația igienizării rufăriei murdare; 

aa) obligația menținerii curățeniei în spațiile comune precum și a folosirii corecte a dotărilor 

apartamentului ; 

bb) obligația de a respecta regulamentul de organizare și funcționare și normele interne de 

funcționare, procedurile de lucru ale serviciului social. 

 

Art. 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social în Apartamentul pentru tineri din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare ”Echilibru” Ploiești sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 

1. reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2. găzduire pe perioada determinată, supraveghere și întreținere;  

3. asistență pentru sănătate; îngrijire personală asistată; 

4. primire, înregistrare, soluționare a sesizărilor, reclamațiilor cu privire la serviciile oferite. 

5. informare și consiliere socială, reluarea contactelor sociale; 

6. consiliere psihologică și, după caz, terapii de specialitate; 

7. educație extracurriculară privind un stil de viață sănătos, pentru prevenirea și combaterea 

consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea 

abilităților pentru o viață independentă, educație civică, educație sexuală; 

8. consiliere/orientare vocațională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie 

profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă; 
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9. facilitarea accesului la servicii medicale; 

10. suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul; 

11. alte activități care contribuie la reinserția în familie și în comunitate a beneficiarilor; 

12. consiliere juridică; 

13. consiliere socială, 

14. sprijinirea și orientarea în identificarea unor locuri de muncă. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale informative despre serviciile oferite și oferirea acestora beneficiarilor,   

autorităților publice și publicului larg ; 

2. diseminarea informațiilor despre serviciile oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în scopul 

prevenirii/ combaterii excluziunii sociale a tinerilor care au părăsit sistemul de protecție 

socială; 

3. Colaborarea cu mass-media în vederea mediatizării fenomenului excluziunii sociale a tinerilor 

care au părăsit sistemul de protecție socială; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

5. dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizații, instituții și orice alte forme de 

organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării  și sprijinirii în 

vederea îndelinirii serviciilor sociale furnizate; 

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. Elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor 

înscrise în Cartă; 

3. Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor asupra drepturilor înscrise în Cartă; 

4. Elaborarea și aplicarea Codului de Etica al angajaților; 

5. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului asupra obligativității respectării, cunoașterii 

și aplicării Codului de etică; 

6. Elaborarea şi aplicarea procedurii privind semnalarea și soluționarea abuzurilor și incidentelor 

deosebite privind sesizarea cazurilor de în cadrul serviciului social 

7. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la metodele de abordare, 

comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se 

află; 

8. Încurajarea beneficiarilor și facilitarea exprimării opiniei acestora cu privire la serviciile 

primite; 

9. Desfășurarea de activități în comunitate sau în centru, cu implicarea comunității, care 

promovează imaginea pozitivă a beneficiarilor 
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10. Prin serviciile acordate asigură beneficiarilor respectarea demnității, autodeterminării, 

autonomiei în gestionarea propriilor bunuri a dreptului la intimitate personală; 

11. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului în vederea respectării drepturilor 

beneficiarilor, prevăzute de legislația națională și internațională în domeniul drepturilor și 

libertăților civile; 

12. Elaborarea unui set de reguli interne care sunt aduse la cunoștința beneficiarului și care se 

regăsesc în contractul cu beneficiarul; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Întocmirea, împreună cu D.G.A.S.P.C. Prahova, a documentației și realizarea demersurilor 

pentru obținerea licenței de funcționare a serviciilor sociale, pe baza standardelor de calitate, 

conform legislației în vigoare; 

2. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

3. Măsurarea gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul 

serviciului social; 

4. Elaborarea și aplicarea procedurilor proprii pentru fiecare tip de activitate desfășurată în cadrul 

serviciilor sociale; 

5. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

6. Formarea profesională continuă a personalului; 

7. Implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecției Socială, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, precum și 

alte foruri cu atribuții de control. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. Funcționarea centrului conform prevederilor unui regulament propriu de organizare și 

funcționare; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

3. Întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului și a contului de încheiere al exercițiului 

bugetar în vederea asigurării resurselor bănești necesare desfășurării activității în condițiile 

prevăzute de lege; 

4. Asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului centrului: clădiri, instalații, 

dotări, aparatură; 

5. Realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 

desfășurări a activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor; 

6. Identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului  

7. Întocmirea referatelor de necesitate, în vederea dobândirii tuturor bunurilor necesare copiilor, 

precum și pentru asigurarea unui mediu corespunzător din toate punctele de vedere; 

8. Stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal în functie de: capacitatea 

centrului; asigurarea permanenței pe timp de zi și de noapte; raportul optim adulți beneficiari 

recomandat; optimizarea utilizării timpului de lucru de către salariații centrului; programarea 
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concediilor de odihnă a salariaților; întocmirea graficelor de lucriu și a pontajului lunar și 

verificarea prezenței personalului. 

9. Atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea legislației privind sponsorizările și donațiile; 

10. Monitorizarea și evaluarea în permanență a obiectivelor propuse. 

 

Art. 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social Apartament pentru tineri din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

”Echilibru” Ploiești funcţionează cu un număr de 5 posturi - personal de îngrijire, aflat în subordinea 

şefului de complex, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/29.10.2019.  

Personalul de specialitate este asigurat de către angajații Centrului de Zi pentru Dezvoltarea 

Deprinderilor de Viață Independentă din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Echilibru” 

Ploiești: 

a) asistent social (263501); 

b) psiholog (263401); 

c) inspector de specilitate (263101) 

 (2) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul 

de funcţii aprobat. 

 

Art. 9  

Personalul de conducere 

(1) Conducerea complexului este asigurată de un șef de complex.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

 asigură în cadrul unității, promovarea actelor normative în vigoare cu privire la drepturile 

copilului;  

 ia în considerare și analizează orice sesizare îi este adresată, referitoare la încalcari ale 

drepturilor copilului; 

 gestionează unitatea în baza dispozițiilor legale și a dispozițiilor conducerii D.G.A.S.P.C. 

Prahova; 

 asigură operationalitatea deciziilor luate la D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 asigură coordonarea, îndrumarea și controlul pentru toate componentele unității; 

 raspunde de calitatea activităților desfașurate de personalul din cadrul unității și dispune, în 

limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea  acestor activități, 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens ; 

 organizează acivitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru, a regulamentului 

de organizare și funcționare, a regulamentului intern și a procedurilor care reglementează 

desfășurarea activității în cadrul unității ;  

 asigură coerența practicilor și acțiunilor în interiorul și exteriorul unității, în concordanță cu 

misiunea și obiectivele instituției, în vederea asigurării unui climat propice dezvoltării 

armonioase a copilului; 
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 reprezintă formal salariații în relația cu conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 revizuiște periodic și propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova aprobarea structurii 

organizatorice și a numărului de personal; 

 elaborează, revizuiește și propune spre aprobare fișele de post ale personalului din cadrul 

unității; 

 elaborează planul de perfecționare și propune participarea personalului la programele de 

instruire și perfecționare ; 

 elaborează anual și aduce la îndeplinire planul de activitate al unității, în limita resurselor 

alocate, în termenele și conform parametrilor calitativi stabiliți ; 

 elaborează proiectul instituțional-document cadru pentru planificarea serviciilor oferite ; 

 elaborează rapoartele generale privind activitatea unității, stadiul implementării obiectivelor și 

întocmește informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Prahova ; 

 realizează raportul de evaluare și raportul anual de activitate al unității ; 

 elaborează/revizuiește regulamentul de organizare și funcționare, metodologiă de organizare și 

funcționare, regulamentul intern sau, după caz, normele interne de funcționare, proceduri de 

lucru, etc, ; 

 elaborează și implementează proiecte care au scop îmbunătățirea activității de asistență          

socială în institiție, 

 evaluează anual personalul din subordine și propune calificativele acestora ; 

 sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova cu privire la situațiile în care salariații nu respectă 

legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare sau codul deontologic ; 

 avizează pontajele, planificările concediilor de odihnă și ale concediilor fără plată ; 

 propune conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova personalul care urmează a fi premiat și cuantumul 

primelor, în raport cu resursele alocate ; 

 vizează corespondența unității și urmărește circuitul documentelor în instituție ; 

 colaborează cu alte insituții publice sau organizații nonguvernamentale la acțiuni care vizează 

îmbunătățirea serviciilor de asistență socială oferite beneficiarilor ; 

 desfașoară activități de identificare a surselor extrabugetare de finanțare a unității ; 

 elaborează, revizuiește periodic și distribuie materiale de promovare a imaginii unității în  

comunitate, în funcție de resursele financiare alocate ; 

 asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele 

responsabile, a masurilor de control stabilite în cadrul sedințelor comisiei ; 

 elaborarează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind 

numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și  

nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de 

implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de 

toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice; 

 elaborează rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor si le transmite 

secretarului comisiei; 
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 elaborează propunerile de Limite de toleranță de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

 elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite secretarului 

comisiei ; 

 întocmește formularele de alertă la risc de la nivelul compartimentului și le transmite 

secretarului comisiei ; 

 întocmește Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la 

nivelul  compartimentului și le transmite secretarului comisiei ; 

 elaborează și transmite secretarului CM, situațiile și informațiile cu privire la etapele SCIM; 

 analizează și dezbate elementele componente ale Programului de dezvoltare al direcției; 

 elaborează/actualizează procedurile formalizate; 

 stabilește indicatorii de performanță și de rezultat; 

 elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor, pe compartiment pe baza 

autoevaluării; 

 transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM; 

 respecta codul deontologic profesional ; 

 indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau stabilite de conducerea 

D.G.A.S.P.C. Prahova, in limita competentei. 

 (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 

ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 

domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 

domeniul serviciilor sociale. 

 (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 

legii. 

  

Art. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. 

 (1) Personalul de specialitate este asigurat de către angajații Centrului de Zi pentru Dezvoltarea 

Deprinderilor de Viață Independentă din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Echilibru” 

Ploiești (asistent social, psiholog si inspector de specilaitate): 

 (2) Personal de îngrijire și supraveghere  

a) îngrijitori (515301) 

 Atribuţii ale personalului de îngrijire: 

1. Cunoaște și respectă condițiile de utilizare (concentrații, mod de operare etc.) a substanțelor folosite 

pentru curățenie și dezinsecție. Depozitează materialele și ustensilele folosite în spații special 

destinate. 

2. Răspunde, alături de beneficiari, de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie și a 

bunurilor pe care le are în grijă  

3. Participă  ocazional la descărcarea materialelor achiziționate în cantități mari. 
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4. Respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Funcționare a complexului, Codul 

deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual. 

5. Are obligația să se îngrijească de bunurile aflate în dotarea instituției, iar când folosește aparatele 

electrice să respecte normele din fișa de protecția muncii. 

6. Are obligația de a semnala situațiile de violență asupra beneficiarilor: sesizează imediat conducerea 

instituției dacă integritatea fizică sau morală a vreunui tânăr este în pericol sau a fost martor la vreun 

abuz săvârșit asupra vreunui beneficiar. 

7. Îndeplinește orice sarcină primită de la conducerea unității, în limita competenței. 

8. Răspunde de starea de curățenie a spațiilor și de de buna funcționare a dotărilor complexului, 

consemnând acest lucru în rapoartele de la intrarea/iesirea din tură, consemnând de asemenea toate 

problemele deosebite ivite. 

9.Urmărește, în colaborare cu personalul de specialitate și sub îndrumarea acestuia, consolidarea 

deprinderilor igienico-sanitare ale beneficiarilor 

10.Supraveghează și îndrumă tinerii în desfășurarea de activități pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viață independentă, alături de personalul de specialitate. 

11. Nu aduce persoane străine în unitate; 

12. Îndrumă tinerii pentru înlocuirea, transportul și igienizarea rufăriei murdare. 

13. Are obligația de a cunoaște și de a respecta normele de igienă valabile pentru colectivități, 

participând în acest sens la cursuri organizate periodic în conformitate cu prevederile legale. 

14. Apeleaza Serviciul 112 în cazul în care constată o situție care impune acest lucru,  

15. Respectă confidențialitatea datelor cu privire la beneficiari, cunoaște și respectă drepturile acestora, 

are obligația de a se abține de la orice conduită care ar leza interesele sau persoana tinerilor ocrotiți. 

16. Respectă normele de protecție și de igienă a vieții în colectivitate pentru a preveni accidentarea și 

îmbolnăvirea tinerilor, deteriorarea instalațiilor și a aparaturii; participă activ la eliminarea tuturor 

situațiilor de risc pentru tineri. 

17. Participă la cursuri de formare/perfecționare, însușindu-și cunoștintele necesare desfășurării 

activității sale. 

18.Cunoaște și respectă normele de protecția muncii, PSI și răspunde administrativ, disciplinar sau 

contravențional de nerespectarea acestora și a sarcinilor de serviciu trasate. 

19. Aduce la cunoștință conducerii orice probleme deosebite pe linie administrativă - dacă este urgență 

prin telefon- șef complex la orice oră. 

20. Respectă și promovează drepturile beneficiarilor. 

21. Are atribuții de reprezentare în relația cu alte instituții, numai după ce anunță, prin orice mijloc, în 

prealabil șeful de complex și are acordul acestuia să furnizeze informațiile solicitate, 

22. Asigura supravegherea beneficiarilor, anunță orice încălcare de către aceștia a obligațiilor pe care 

le au. 

 (3) Atributii specifice personalului de specialitate : 

ASISTENT SOCIAL  

1. Asigură și respectă promovarea drepturilor beneficiarilor în instituție și sesizează conducerea unității 

în situațiile în care drepturile acestora sunt încălcate întocmind, la nevoie, întocmeşte referatele 



 13 

necesare adoptării unor măsuri de soluționare a problemelor apărute și instrumentează cazurile 

repartizate de șeful de complex. 

2. Colaborează cu ceilalți membrii ai echipei de intervenție în vederea elaborării, aplicării și 

monitorizării planului de inserție socio-profesională a beneficiarilor ; 

3. La intrarea tânărului în cadrul serviciului social verifică documentele și întocmește documentația 

necesară, conform legislației în vigoare și procedurilor de lucru. 

4. Urmărește evoluția tinerilor în cadrul serviciului.  

5. Întocmește documentația necesară în vederea posibilității reintegrării familiale/integrării socio-

profesionale. 

6. Sesizează și propune schimbarea strategiei de acțiune a obiectivelor atunci când situația o impune. 

7. Asigură reevaluările măsurilor de protecție în conformitate cu legislația în vigoare. 

8. Întocmește rapoarte de anchetă socială după deplasarea pe teren, prezintă și susține cazurile în fața 

Comisiei pentru Protecția Copilului. 

9. Întocmește actele necesare pentru efectuarea cărților de identitate și a vizelor de flotant ale 

beneficiarilor. 

10. Colaborează cu echipa interdisciplinare în vederea întocmirii și reevaluării planurilor de intervenție 

specifică, urmărind modul de îndeplinire a obiectivelor propuse. 

11. Asigură pregătirea tinerilor în vederea integrării/reintegrării în cadrul familiei naturale sau extinse 

și/sau integrării socio-profesionale.  

12. Face pate din echipa interdisciplinară și intreprinde demersurile necesare în vederea identificării 

cursurilor de calificare/recalificare pentru benficiari, locurilor de muncă pe care le pot ocupa, 

13. Ține lgatura cu angajatorii în scopul facilitării și sprijinirii tinerilor în a se adapta la locul de 

muncă,  

PSIHOLOG  

1. Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor repartizați. 

2. Stabilește programul individual de terapie psihologică pentru beneficiari, cu obiectivele și 

activitățile de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării. 

3. Aplică periodic grile de evaluare a programelor de terapie, urmărind evoluția stării beneficiciarilor. 

4. Alcătuiește și urmărește realizarea obiectivelor stabilite în PPI  

5. Consilierea individuală și de grup acordată beneficiarilor . 

6. Întocmirea caracterizării și evaluării în vederea completării dosarelor sociale ale beneficiarilor 

serviciului. 

7. Colaborează cu ceilalți membrii ai echipei interdisciplinară în vederea elaborării, aplicării și 

monitorizării planului de inserție socio-profesională a beneficiarilor ; 

8. Întocmește documentele specifice (fișe individuale, fișe de evaluare, rapoarte, analize) pentru 

activitățile la care participă și care i se solicită de superior. 

9. Realizează un plan individual de intervenție psihologică pentru fiecare beneficiar și înregistrează 

evoluția. Prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari/intervenții/rezultate, ori de câte 

ori sunt solicitate de superiorul ierarhic. 

10. Răspunde de calitatea examinărilor psihologice. 
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11. Păstrează confidențialitatea datelor referitoare la beneficiari în fața persoanelor fizice, juridice sau 

mass-media. 

12. Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele 

obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare. 

13. Colaborează cu ceilalți specialiști din cadrul complexului pentru a stabili și a aplica planul de 

intervenție individual pentru fiecare beneficiar. 

14. Investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor. 

Contribuie prin activitatea pe care o desfașoară la îndeplinirea obiectivelor propuse in PIS  

15. Cunoaște și respectă Regulamentul Intern, Metodologia de Organizare și Functionare a 

complexului, Codul deontologic profesional, Codul de conduită al personalului contractual al 

D.G.A.S.P.C. Prahova 

16. Va îndeplini orice altă sarcină dată de conducerea unității, în limita competenței. 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE    

1. Preia corespondența destinată serviciului și ține evidența repartizării acesteia conform 

rezoluțiilor superiorului ierarhic; asigură circulația corecta a corespondenței,  

2. Întocmește, completează și actualizează registrul de intrări-ieșiri al centrului,  

3. Ține evidența cazurilor aflate în lucru; 

4. Ține evidența cazurilor, în ordine cronologică, informând în permanență șeful ierarhic despre 

situația cazurilor active pentru fiecare angajat al serviciului; 

5. Realizează materialele de informare și promovare în comunitate a activității serviciului; 

6. Întocmește situațiile statistice periodice, precum și pe cele solicitate de conducerea unității sau 

alte instituții cu competente în domeniu; 

7. Ține evidența reclamațiilor înregistrate și a modalităților de soluționare. 

8. Actualizează si adapteaza baza de date cu care lucrează,  

9. Colaborează cu toate instituțiile cu care centrul colaborează în scopul îndeplinirii obiectivelor 

din PPI, 

10. Colaborează cu colegii din serviciu pentru creșterea calității și eficienței activității; 

11. Face propuneri de îmbunătățire a activității, în limita propriilor competențe, 

12. Colaborează cu autoritățile locale, în cursul perioadei de monitorizare post- servicii, oferind 

sprijin pentru elaborarea planului individual de servicii atunci când este cazul, 

13. Colaborează cu profesioniștii din servicii /instituții în vederea consolidării rezultatelor obținute 

în beneficiul clientului,  

14. Oferă informații corecte, complete și relevante beneficiarilor pentru rezolvarea problemelor cu 

care se confruntă, 

15. Respectă, în relațiile cu beneficiarii, drepturile acestora la imagine și la intimitate și păstrează 

confidențialitatea informațiilor despre client, 

16. Colaborează cu D.G.A.S.P.C. Prahova și cu alte instituții cu competențe în domeniu, pentru 

aplicarea corectă și eficientă a prevederilor legale în vigoare; 
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17. Respectă codul deontologic, precum și toate reglementările cuprinse în cadrul documentelor 

interne. Colaborează cu specialiștii altor instituții implicate pentru identificarea și soluționarea 

situațiilor de risc de separare a copilului de familia sa . 

18. Oferă beneficiarilor toate informațiile necesare pentru accesarea în timp util a serviciilor unor 

alte instituții în cazul în care acestea au competențele necesare pentru nevoile acestora, 

19. Asigură respectarea drepturilor copilului în conformitate cu legislația în vigoare,  

20. Cunoaște și aplică în mod corect și eficient, întreaga legislație implicată în desfășurarea 

activității ,cu respectarea principiului interesului superior al copilului, 

21. Respectă dispozițiile speciale vizând confidențialitatea și transmiterea informațiilor cu caracter 

personal, 

22. Respectă standardele minime obligatorii aplicabile activităților desfășurate; 

23. Respectă regulamentul intern și orice alte dispoziții interne care îi sunt opozabile; 

24. Respectă programul de lucru și reglementările privind sănătatea și securitatea în muncă și 

apărarea împotriva incendiilor; 

25. Îndeplineste orice alte sarcini repartizate de conducerea instituției, în limita competenței și în 

condițiile legii. 

 

Art. 11 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

ANEXE: 

- PO SRC–01 Procedura operaţională privind Admiterea copiilor în centrul rezidențial, cu modificările 

și revizuirile ulterioare  

- PO SRC–02  Procedura operaţională privind Încetarea îngrijirii copiilor în centrul rezidențial, cu 

modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC–11 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, cu modificările și revizuirile ulterioare 

- PO SRC–12 Procedura privind controlul comportamentului copiilor, cu modificările și revizuirile 

ulterioare 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care fiecare copil este admis în cadrul centrelor 

rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, stabilirea responsabilităților 

persoanelor care sunt implicate în această activitate, precum și documentele întocmite și utilizate în 

derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele de respectat, în scopul asigurării unei intervenții 

specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii standardelor minime de ciliate pentru centre 

rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi.  

 

1.2. Este necesară în scopul derulării activității procedurate.  

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoasterea modului de lucru privind admiterea beneficiarilor, 

chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă la activitatea de admitere a beneficiarilor în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii, care funcționează în subordinea DGASPC Prahova. 

Scopul principal al prezentei proceduri este acela de a da asigurari referitoare la faptul că: 

- fiecare copil este admis în condițiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

- beneficiază de un program de acomodare,  

- are desemnată o persoana de referință care corespunde nevoilor și preferințelor copilului, 

- copilul cunoaște regulile centrului, 

- documentele referitoare la situația copilului sunt constituite într-un dosar personal, care se 

păstrează în siguranță, respectându-se confidențialitatea informațiilor, 

- se constituie o bază de date referitoare la beneficiarii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei 

măsuri de protecție specială. 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

- Afișarea materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- Informarea beneficiarilor/ părinților acestora cu privire la misiunea centrului, serviciilor oferite, 

drepturilor și obligațiilor pe perioada rezidenței; 

- Afișare ROF; 

- Informarea personalului cu privire la ROF; 

- eliberarea acordului de primire în centru; 

- admiterea copilului; 

- organizarea unei întalniri între managerul de caz/ responsabilul de caz care predă cazul și 

asistentul social/ persoana desemnată din centru pentru predarea- primirea copilului și a documentelor 

acestuia; 

- întocmirea unui dosar personal pentru fiecare copil; 

- constituirea și administrarea unei baze de date referitoare la beneficiarii îngrijiți; 

- întocmirea și completarea in termenele stabilite a programului de acomodare; 

- desemnarea persoanei de referință; 

- desemnarea managerului de caz; 

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea materialelor informative privind activitățile 

derulate și serviciile oferite; 

- stabilirea locului de afișare; 

- întocmirea procesului verbal de predare- primire a documentelor și copilului la primirea în centru; 

- întocmirea procesului verbal al întâlnirii inițiale în cadrul căreia beneficiarii/ părinții ( dacă aceștia 

sunt prezenți la întâlnirea inițială) sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, 

drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în centru; sunt informați părinții  dacă aceștia sunt 

prezenți la întâlnirea inițială; 

- desemnarea persoanei responsabile privind afișarea ROF; 

- stabilirea locului de afișare ROF; 

- întocmirea procesului verbal de informare a salariaților cu privire la ROF; 

- consemnarea sesiunilor de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- întocmirea procesului verbal al predării copilului și dosarului întocmit de managerul de caz care a 

propus măsura plasamentului;  

- verificarea existenței actelor necesare conform acordului eliberat; 

- întocmirea referatului de solicitare dispoziție desemnare manager de caz; 

- nominalizarea persoanei de referință; 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 5 din 27  

- întocmirea și completarea programului de acomodare; 

- întocmirea, pentru fiecare copil a unui dosar personal; 

- desemnarea persoanei responsabile cu constituirea și administrarea bazei de date referitoare la 

beneficiari; 

- nominalizarea persoanelor care au acces la baza de date a centrului referitoare la beneficiari;  

- arhivarea  dosarului personal al beneficiarilor. 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social; 

o SMC 

o șef serviciu, 

o manageri de caz; 

o SMCAMP 

o șef serviciu, 

o manageri de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;  

 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R.; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;    

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează 

fonduri publice;  

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea postului, 

obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele 

specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor 

individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 

2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevazut in Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și 

a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil; 
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 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex;  

 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile 

legii, față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgență – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se 

stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate 

care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Program de interventie specifica - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe;  

 Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 

drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;  

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind 

condiţiile menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură coordonarea 

activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul Rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

 E. Elaborare 

 BMCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 MC Manager de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

5.1. Generalităţi 

Admiterea beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale se face în baza măsurilor de plasament 

dispuse de către o comisie de protecția copilului, în baza dispozițiilor de plasament în regim de urgență 

emise de către conducerea DGASPC Prahova/ instanța competentă sau prin sentința civilă pronunțată de 

instanța judecatorească, în condițiile legii, numai dacă CP poate răspunde nevoilor individuale de 

îngrijire, educație, socializare, etc. stabilite printr-o evaluare inițială a copilului.   

Evaluarea inițială a copilului se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C.Prahova/ C.R.A.S.- 

uri, conform prevederilor legale în vigoare și procedurilor de lucru aplicabile. 

Când ia decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidențial, managerul de caz trebuie să țină 

cont de următoarele:  

a)   nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b)   menținerea fraților împreună; 

c)   facilitarea exercitarii de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta; 

d)   plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării); 

e)   plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial; 

f)   consultarea prealabilă a șefului de centru/ complex. 

În formularea solicitării de acord se va ține cont de principiul proximizării, respectiv centrul să fie 

situat cât mai aproape de comunitatea din care provine copilul,  iar în cazul copilului cu dizabilitați acesta 

să beneficieze de acces la servicii de recuperare, de educație corespunzătoare vârstei și nivelului de 

școlarizare a copilului. 

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- Materiale informative; 

- ROF centru rezidențial; 

- Acordul de primire în centru ( Anexa nr. 1);  

- Referat de solicitare dispoziție manager de caz (Anexa nr. 2); 

- Dispoziția de desemnare a managerului de caz (Anexa nr.3); 

- Procesul verbal de predare primire a copilului și documentelor; 

- Procesul verbal al întâlnirii inițiale (Anexa nr.4); 

- Baza de date (Anexa nr. 5); 

- Program de acomodare (Anexa nr.6); 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale; 

- Lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate ca persoană de referință; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la ROF; 

- Proces verbal de instruire a personalului cu privire la procedura de admitere.   

 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfâșurării 

activității. 
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5.4. Modul de lucru 

Managerul de caz care face propunerea de plasament în centrul rezidențial solicită centrului/ 

complexului vizat acordul cu privire la stabilirea măsurii de protecție specială la centrul rezidențial, 

pentru copilul în cauză. Excepție face situația plasamentului în regim de urgență. 

Centrul, prin persoanele responsabile transmite răspunsul solicitantului în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Acordul privind primirea copilului/ tânarului în centru precizează condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta pentru a putea fi primit în colectivitate, iar refuzul de a primi în centru 

copilul/ tânărul în cauză conține motivarea refuzului. Refuzul poate fi motivat doar prin lipsa locurilor 

sau prin imposibilitatea asigurării, în cadrul centrului rezidențial a unor servicii adecvate nevoilor 

beneficiarului în cauză. 

În cazul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu poate fi dispus plasamentul în centre 

rezidențiale, cu exceptia copilului cu grad grav de handicap, cu dependență de îngrijiri specializate. 

Asistentul social/ persoana desemnată ține evidența a acordurilor emise, astfel încât în orice 

moment să se cunoască situația locurilor pentru care mai pot fi solicitate acorduri. 

Pentru fiecare copil protejat în centru managerul de caz întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 

    a. dispoziţia conducerii DGASPC Prahova/instanța desemnată, privind instituirea/încetarea 

plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a 

instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

    b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 

    c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 

    d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, în funcție de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul său 

de maturitate; 

    e. programul de acomodare a copilului; 

    f. planul individualizat de protecţie al copilului; 

    g. fişa de evaluare socială a copilului; 

    h. fişa de evaluare medicală a copilului; 

    i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 

    j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 

    k. rapoartele trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 

    l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

    m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului/ reprezentantul legal al 

acestuia și cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani. 

    n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru ( certificatul de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap și planul de recuperare al copilului cu dizabilități- dacă este cazul, 

certificate de orientare școlară- dacă este cazul, adeverința de elev - dacă este cazul, fișa medicală, 

adeverința medicală eliberată de către medicul de familie și dovada de vaccinări, analize medicale,  

ancheta socială, caracterizare, evaluarea psihologică, planuri de consiliere, rapoarte de consiliere, rapoarte 

de evaluare complexă a copilului, etc.); 

În cazul în care nu pot fi prezentate  toate aceste documente, copilul poate fi primit în centru doar 

dacă este însoțit de un set minim obligatoriu de documente: hotararea CPC/ sentința civilă/ dispoziția de 

urgență prin care a fost decisă măsura de protecție, certificatul de naștere al copilului și/ sau carte de 

identitate ( original/ copie Xerox), excepție făcând măsura stabilită prin PRU, caz în care este obligatorie 

doar dispoziția PRU, precum și situația în care măsura plasamentului este stabilită prin sentință civilă și 
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este emis certificatul de grefă, iar dosarul nu s-a întors de la instanță, caz în care este obligatoriu doar 

certificatul de grefă împreună cu actul de identitate al copilului.  

În situația în care copilul nu are certificat de naștere/ carte de identitate, managerul de caz, 

împreună cu reprezentantul legal, întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea acestora. 

La sosirea beneficiarului, asistentul social/ persoana desemnată întocmește procesul verbal de 

predare primire a documentelor și a copilului pe care îl semnează ca primitor, iar însoțitorul copilului 

semnează ca predător. Documentele originale de stare civilă ale copilului sunt păstrate de către managerul 

de caz/ responsabilul de caz/persoana desemnată pe toată perioada rezidenței.   

 

În situația în care nu sunt prezentate rezultatele analizelor medicale precizate în formularul de 

acord sau starea de sănătate a copilului, așa cum este reflectată de rezultatele de laborator, nu permite 

integrarea lui în colectiv fără riscul contaminării celorlalți beneficiari, va fi izolat de ceilalți beneficiari și 

supravegheat,  starea lui de sănătate fiind monitorizată de personalul mediu sanitar/ de îngrijire, urmând 

ca după înscrierea copilului la medic de familie, decizia de integrare în colectivitate să aparțină acestuia, 

prin aplicarea parafei pe fișa medicală.  

 

 La primirea beneficiarului în centrul rezidențial se organizează o întalnire între beneficiar / părinți 

/ reprezentantul legal al beneficiarului, asistent social/ persoană desemnată, asistent medical, psiholog, 

instructor de educație, coordonator personal de specialitate și sef centru/ complex, în cadrul căreia: 

- se prezintă succint situația copilului/ tânărului; 

- copilul este informat cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile 

lor pe perioada rezidenței în centru;  

- este desemnată persoana de referință; 

În urma acestei întâlniri se redactează un proces verbal al întâlnirii inițiale care se atașează la 

dosarul fiecărui copil. În acest document se prezintă succint datele cunoscute despre situația copilului/ 

tânărului, metodele de lucru aplicabile, restricțiile specifice cazului, etc., precum și specialiștii la care se 

va apela în eventualitatea apariției unor probleme de adaptare. Deasemenea, se consemnează opinia 

copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Psihologul face evaluarea copilului la primirea în centru. 

 

Angajații care pot fi nominalizați ca persoane de referință sunt instruiți în legătură cu realizarea și 

aplicarea programelor de acomodare de către persoana desemnată, semestrial, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

În aceeași zi, psihologul, împreună cu persoana de referință nominalizată stabilesc, cu consultarea 

copilului, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare cu o durată 

de  minim 2 săptămâni. La sfârșitul primei săptămâni și la sfârșitul perioadei, persoana de referință 

consemnează evoluția copilului. La propunerea psihologului/ persoanei de referință, perioada de 

acomodare poate fi prelungită, evoluția copilului consemnându-se săptămânal. Motivele prelungirii 

perioadei de acomodare vor fi consemnate în programul de acomodare. La finalul aplicării programului 

de acomodare se consemnează opinia copilului cu privire la persoana de referință. Procesul verbal se 

vizează de către coordonatorul personalului de specialitate/persoana desemnată și șeful centrului/ 

complexului. Șeful centrului/șeful complexului stabilește dacă persoana de referință desemnată inițial este 

păstrată sau înlocuită cu alta persoană de referință. 

Fiecare copil este sprijinit, cu competență și căldură să se integreze în cadrul centrului. Copilului i 

se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele ei și este încurajat să își 

exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în 

centru. Copilul va fi încurajat să-și exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe 

care le încearcă fiind departe de familie sau mediul în care a trăit. Copilul va fi prezentat celorlalți copii, i 
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se va prezenta centrul, locul unde va dormi și unde poate să-și păstreze obiectele personale, fiind 

îndrumat, ajutat să înțeleagă, să accepte și să respecte noul mediu și persoanele din jur și cum să 

relaționeze cu acestea; Copilului i se va permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate și va fi 

sprijinit îndeaproape de personal în procesul de acomodare.  

La repartizarea copilului în grupă se are în vedere cu prioritate menținerea fraților împreună, a 

copiilor care sunt legați printr-un anumit grad de rudenie, care provin din același cartier/comunitate;  

 

Personalul mediu sanitar/ de îngrijire al centrului va face demersurile pentru înscrierea copilului la 

medic de familie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia în centru. În cazul în care 

reprezentantul legal solicită să nu se înlocuiască medicul de familie la care copilul este deja înscris, se 

respectă dorința reprezentantului legal exprimată în scris, în condițiile menținerii unei strânse colaborări 

între acesta, medicul de familie și personalul mediu sanitar din centru, în scopul acordării beneficiarului 

unei asistențe medicale eficiente și de calitate.  

Asistentul social face demersuri pentru înscrierea copilului la școală în cel mai scurt timp de la 

primirea în centru. 

 Asistentul social completeaza datele copilului nou sosit în centru, în momentul primirii acestuia, 

în baza de date.  

În termen de 3 zile de la primirea copilului în centru, în situația stabilirii măsurii de protecție prin  

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată este întocmit referatul de 

solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz, avizat de șeful de centru/ complex care se 

transmite la DGASPC Prahova, împreună cu Dispoziția completată cu datele beneficiarului. 

 În termen de 5 zile de la semnarea de primire a dispoziției de desemnare, managerul de caz 

întocmește PIP pentru beneficiarul primit în centru. 

 În cazul în care în cadrul centrului rezidențial nu există o persoană care să îndeplinească 

condițiile de manager de caz, se întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului 

de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii al DGASPC Prahova care este transmis la 

DGASPC Prahova, desemnându-se, cu această ocazie și persoana care are calitatea de responsabil de caz 

care va desfășura activitatea specifică, sub coordonarea metodologică a managerului de caz desemnat. 

 

Asistentul social/ persona desemnată este responsabil cu păstrarea și reactualizarea dosarelor 

tuturor copiilor/ tinerilor admiși în centrul rezidențial, inclusiv a actelor de stare civilă în original, precum 

și cu predarea dosarelor personale la transferul beneficiarilor cu ocazia înlocuirii măsurii plasamentului în 

cadrul sistemului de protecție a copilului, respectiv cu arhivarea dosarelor copiilor/ tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului. Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise. 

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista salariaților care au acces la dosarele personale ale 

beneficiarilor. 

Beneficiarul poate accesa dosarul său la solicitarea sa, șefului de centru/ șefului de complex,  cu 

acordul acestuia și în prezența persoanei desemnate. 

Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa dosarul personal al unui beneficiar solicită 

în scris aceasta directorului executiv al DGASPC Prahova. Șeful de centru/ șeful de complex informează 

DGASPC Prahova asupra acceptului/ refuzului copilului cu privire la studierea dosarului său de către o 

terță persoană.  

 

Managerul de caz/ persoana desemnată constituie, actualizează și administrează permanent o bază 

de date proprie centrului rezidențial cu privire la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari    

( se mențin inclusiv beneficiarii pentru care încetează măsura de protecție în centrul rezindențial ). Baza 

de date există atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie.  

Conducerea centrului întocmește și aprobă lista persoanelor care au acces la baza de date. 
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Orice altă persoană fizică sau juridică, pentru a accesa informațiile cuprinse în baza de date a 

centrului referitoare la copiii aflați în îngrijire, precum și a foștilor beneficiari solicită în scris aceasta 

directorului executiv al DGASPC Prahova.  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de admitere a beneficiarilor sunt instruiți cu 

privire la respectarea procedurii de admitere, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de 

instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.   

Toți angajații sunt instruiți în legătură cu prevederile ROF, anual și la modificare, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire care este consemnat în registrul privind instruirea și formarea continua a 

personalului.   
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6.1. D.G.A.S.P.C. Prahova: 

- efectuează evaluarea inițială a copilului prin serviciile sale specializate; 

- aprobă nominalizarea MC, prin director executiv adjunct; 

- întocmește și aprobă materialele informative; 

- întocmește ROF; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea bazei de date a centrului; 

- își exprimă acordul/ refuzul cu privire la accesarea dosarului personal al beneficiarilor; 

 

6.2. manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.Prahova/C.R.A.S. care face propunerea de plasament: 

- solicită acordul de admitere șefului de centru/ șefului de complex înainte de formularea propunerii 

plasamentului la centrul rezidențial; 

- întocmește PIP și raportul psihosocial privind situația copilului în cauză, cu formularea propunerii de 

plasament la centrul rezidențial; 

- întocmește dosarul de admitere pentru copilul/ tânărul pe care urmează să îl interneze în centru, care 

conține setul minim de documente solicitate de centrul rezidențial; 

- coordonează activitatea responsabilului de caz;  

 

6.3. asistent social / persoana desemnată: 

- redactează acord de admitere;  

- obține viză și aprobare de la conducerea centrului; 

- transmite acordul către serviciul care l-a solicitat, în termen de 3 zile de la primirea solicitării; 

- primește dosarul beneficiarilor (de la SMC, SMCAMP, dupa caz) întocmește și semnează procesul 

verbal de predare-primire; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale, pe care îl prezintă la viză conducerii centrului; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de date; 

- gestionează baza de date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

- completează dosarul personal al beneficiarului cu documente, în ordine cronologică; 

- gestionează dosarul personal al beneficiarului; 

- asigură colaborarea cu DGASPC în ceea ce privește realizarea/ distribuirea materialelor informative 

privind activitățile derulate și serviciile oferite; 

- are calitatea de manager de caz/ responsabil de caz, în condițiile legii; 

 

6.4. coordonator personal de specialitate/ persoană desemnată: 

- vizează acordul de admitere; 

- ține evidența acordurilor emise până la soluționarea dosarului de către instanța judecătorească/ CPC; 

- întocmește referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz; 

- transmite referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz la DGASPC Prahova 

pentru aprobare;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează programul de acomodare al copilului;  

- întocmește procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare- semestrial; 

- consemnează sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 
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- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind procedura de admitere cu toți angajații 

implicați în cadrul procedurii de admitere- anual; consemnează sesiunile de instruire în registrul privind 

instruirea și formarea continua a personalului; 

- realizează instruirea și întocmește procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual; consemnează 

sesiunile de instruire în registrul privind instruirea și formarea continua a personalului; 

 

6.5. șef centru/ complex:  

- aprobă acord de admitere;  

- avizează referatul de solicitare a dispoziției de numire  a managerului de caz;  

- vizează procesul verbal de predare- primire a documentelor și copilului la sosirea acestuia în centru; 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- participă la întâlnirea inițială; 

- aprobă programul de acomodare al copilului; 

- stabilește persoana de referință la finalul programului de acomodare;  

-vizează procesul verbal de instruire a angajaților care pot fi nominalizați ca persoane de referință în 

legatură cu realizarea și aplicarea programului de acomoodare; 

- vizează procesul verbal privind instruirea cu privire la procedura de admitere cu toți angajații implicați 

în cadrul procedurii de admitere- anual; 

- vizează procesul verbal privind ROF cu toți angajații- anual;  

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la dosarele personale și o aduce la 

cunoștințta persoanelor interesate; 

- întocmește lista specială privind accesul personalului centrului la baza de date; 

 

6.6. psiholog: 

- participă la întalnirea initiala; semnează procesul verbal al întâlnirii inițiale; 

- face evaluarea la primirea copilului în centru; 

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu instructorul de educație; 

- participă la evaluarea copilului în cadrul programului de acomodare;  

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.7. instructor de educatie desemnat ca persoana de referinta: 

- participă la întâlnirea inițială;  

- întocmește programul de acomodare al copilului, împreună cu acesta și cu psihologul; 

- organizează programul de acomodare al copilului, la primirea în centru, pentru o perioadă de minim 2 

săptămâni; programul se prezintă la viză coordonatorului personalului de specialitate și șefului de centru;  

- realizează evaluarea copilului după prima săptămână și la finalizarea perioadei de acomodare; 

- propune prelungirea programului de acomodare; 

 

6.8. asistent medical: 

- primește actele medicale ale copilului; 

- face triajul epidemiologic la primirea acestuia în centru; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la medic de familie; 

- în cazul în care copilul nu are fișa medicală, deschide fișă nouă; 

- face demersuri pentru obținerea documentelor/ informațiilor referitoare la situația medicală a copilului, 

anterior sosirii în centru;  

- participă la întalnirea inițială; semneaza procesul verbal al intalnirii initiale; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

persoanei care a 

elaborat  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 27 - 
 

 

        

        

        

 

  



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 18 din 27  

8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
aplicare 

SMC 
Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  
aplicare 

SAMP 
Alina 

COMNOIU 

 
   

3.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

4.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

5.  
aplicare 

 
C.S.C. Sinaia 

Maria 

ENACHE 

 
   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

7.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

8.  aplicare C.P. Câmpina Marius MATU     

9.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

10.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

11.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 

 

   

  



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

ADMITEREA COPIILOR ÎN 

CENTRUL REZIDENȚIAL 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-01 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 20 din 27  

10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1. Acordul cu privire la primirea in centru 

  

 
 

 

 

10.2. Numirea managerului de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Primirea dosarului copilului și întocmirea documentelor la admiterea în centru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent social din centru: 

- Redactează acord admitere 

Manager de caz din cadrul DGASPC: 

- solicita acordul admitere în CR șefului de centru/ complex înainte de formularea propunerii plasamentului la Centrului 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- Avizează acord admitere 

Șef centru: 

- aprobă acord 

admitere 

Asistent social: 

- transmite acord 

admitere 

Coordonator personal 

de specialitate: 

- ia în evidență copilul 
până la soluționarea 

cauzei 

 

Manager de caz din cadrul DGASPC 

(CP/ CSC/  SMC/ SMCAMP): 

-îintocmește dosarul de admitere ; 

-însotește copilul la primirea în centru; 

- predă asistentului social al centrului 
documentele copilului  

 

Asistent social din centru: 

- primește dosarul; 

- semnează pv. primire documente; 

- predă asistentului medical actele 

medicale ale copilului 

Asistent medical din centru: 

- primește actele medicale la primirea copilului; 
- face triajul epidemiologic; 

- înscrie copilul la medic de familie; 

- deschide fișa medicală; 
- face demersuri pentru obținerea documentelor 

medicale lipsă sau incomplete 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

- întocmește referat de 
solicitare dispoziție MC; 

- transmite referatul la 

DGASPC Ph. 

Șef centru: 

- vizează referatul de solicitare a 

dispoziției de numire MC 

Director executiv adjunct: 

- aprobă numirea MC 

 

Asistent social din CP/  Persoana 

desemnată din SMC: 

-este MC pentru copiii din CR/ este RC 

pentru copiii din CR   
 

Șef centru: 

- organizează întâlnirea inițială între copil și 

echipă la primirea acestuia în CP 

Asistent social din centru: 

- participă la întâlnirea inițială  
- întocmește proces verbal al întâlnirii inițiale; 

- completează datele copilului nou sosit în centru în baza de 

date; 

- face demersuri pentru înscrierea copilului la școală; 

 

Coordonator personal de specialitate:  
- participă la întâlnirea inițială; 

- vizează pv. al întâlnirii inițiale 

- vizează programul de acomodare;  

Șef centru: 

- vizează procesul verbal al întâlnirii inițiale cu copilul; 

- vizează pv. stabilire echipa multidisciplinara 

- nominalizează un angajat ca persoană de referință pentru copil;  
- desemnează persoanele care vor face parte din echipa multidisciplinară; 

- aprobă programul de acomodare al copilului;  

- vizează raportul de evaluare la încheierea perioadei de acomodare; 
- confirmă/ înlocuiește persoana propusă ca persoană de referință, ținând cont de 

recomandările echipei multidisciplinare; 

- aprobă prelungirea perioadei de acomodare, la propunerea psihologului; 
- semnează contractul cu familia 

Psiholog:- participă la întâlnirea 
inițială și face evaluarea la primirea în 

centru 

-întocmește programul de acomodare 
- participă la evaluarea copilului în 

cadrul programului de acomodare 

- propune prelungirea programului de 
acomodare 

 

Instructor de educatie/ persoană de 

referință: 

- participă la întâlnirea inițială; 
- întocmește și organizează programul 

de acomodare al copilului, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea în centru, 
pentru o perioadă de mimin 2 

săptămâni; 

 

Coordonator personal de specialitate și 

Șef centru: vizează pv. primire documente 
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Anexa nr. 1.(PO SRC-01.1)- “Acord admitere copil în centru”  

      
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

NR._________/______________                                                                                                

 

                                              

                                                Către,                             
                                                            ______________________________________ 

 

          Prin prezenta vă transmitem acordul cu privire la admiterea copilului 

_______________________________, născut la data de _____________, CNP _______________, fiul 

lui _______________________ și _______________________________, la CP/ CSC 

________________________. 

            La admiterea în centrul de plasament copilul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente: 

1. certificat naștere și/sau carte de identitate copil- original; 

2. carte identitate parinți- copie, 

3. certificat deces sau extras dacă unul din părinti este decedat-copie; 

4. sentinta de incredintare copil daca parintii sunt despartiti-copie; 

5. hotarare plasament, sentinta civila plasament, dispozitie PRU copil-copie sau conform cu originalul; 

6. orientare scolara (hotarare+certificat de orientare)-original; 

7. caracterizare de la scoala, daca este cazul-original; 

8. adeverinta de elev, daca este cazul-original; 

9. certificat de incadrare in grad de handicap-original(daca este cazul); 

10. adeverinta medic specialist psihiatrie pediatrica-copie (dacă este cazul); 

11. ancheta sociala -original; 

12. plan de servicii  intocmit de primaria de la domiciliu cu propunere masura speciala de protectie pentru 

copil-original sau copie; 

13. documente din care sa reiasa venitul familiei (adeverinta venit eliberata de primarie de domiciliu 

parinti/ cupon pensie /adeverinta salariat, etc.)-original/copie; 

14. fisa medicala copil de la medic familie-copie conform cu originalul sau original; 

15. analize copil: antigen HBS, antigen HCV, VDRL, HIV; 

16. aviz epidemiologic cu dovada vaccinari; 

17. adeverinta medicala- clinic sanatos, cu mentiunea”poate face parte din colectivitate” -in original, 

eliberata de catre medicul de familie.            

                                      

            Asistent social,                                                                 Coordonator personal de specialitate, 

 

SEF CENTRU/ ȘEF COMPLEX, 

 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 

DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.2.(PO SRC-01.2) -”Referat solicitare dispozitie MC” 
 

 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr. _____/ __________ 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

         Subsemnata ……………………., avand functia de sef centru/ complex in cadrul CP/ CSC 

…………………..……….. al D.G.A.S.P.C.Prahova, prin prezentul va aduc la cunostinta faptul ca 

doamna ………………………………, asistent social / S/ in cadrul …………………………………., 

intruneste conditiile necesare pentru a fi desemnata manager de caz, conform prevederilor Ordinului nr. 

288/2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz (Standard nr.9- „Recrutare si 

angajare”). 

         In consecinta, va rog sa emiteti dispozitie de desemnare ca manager de caz a doamnei 

………………………….., pentru urmatorul copil care beneficiaza de masura plasamentului in regim de 

urgenta la CP/ CSC ………………………………: 

 

NR.  

CRT. 

NUME  SI  PRENUME   CNP Nr. si Data  

Sentinta Civila/ 

Hotărâre CPC 

    

 

         

 Va multumesc! 

 

SEF CENTRU, 

 

 

Data: ____________ 

Intocmit/ redactat: 2 ex. 

 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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Anexa nr.3.(PO SRC-01.3) - “Proces verbal întâlnire inițială” 

 
 

                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182 

CP/ CSC_______________________ 

 

Nr.____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Vizat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate       

         

 

 

PROCES VERBAL 

 

     Incheiat astazi ......................, ora ....... cu ocazia admiterii la CP/ CSC ______________________ a 

copilului...................................................................., nascut la data de ................., fiul lui 

................................................... si ............................................., beneficiar al masurii plasamentului la CP 

_____________________________ în conformitate cu Hot.CPC, Sentinta Civila/ Dispozitia 

.........................  emisa de .................................................................................  

     La data sus mentionata, copilul a fost adus la centru de reprezentantul DGASPC Prahova 

......................................................................... 

     Din discutiile purtate au reiesit urmatoarele: 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

     La data internarii, copilul a fost insotit de urmatoarele documente: 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

    Metode de lucru aplicabile:………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Restrictii specifice cazului: ……………………………………………………………………………… 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Specialistii la care se va apela in eventualitatea aparitiei unor probleme de adaptare: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

   In urma examinarii de catre asistentul medical s-au constatat urmatoarele: 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

    Dupa aplicarea masurilor de igienizare, copilul a fost familiarizat cu centrul de plasament, a fost 

introdus in colectivitatea de copii, beneficiari ai masurii de plasament la CP 

________________________, pentru a se obisnui cu noii sai colegi si cu personalul auxiliar, precum si 

cu locatia si modul de functionare a unitatii. 

     I-au fost prezentate, tinand cont de gradul de maturitate al copilului, drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, serviciile oferite, misiunea centrului. 

     În cadrul intalnirii, minorului si/ sau parintilor/ persoanelor interesate care l-au insotit la primirea in 

centru, respectiv ________________________________________, au fost abordate următoarele aspecte: 

 Informarea copilului/tanarului si a parintelui cu privire la modalitatea de acordare a alocatiei de 

stat in sistemul de protectie speciala; 

 Misiunea si serviciile oferite în cadrul centrului; 

 Conținutul  ROF; 

 Drepturi si responsabilitati ale copiilor și părinților acestora; 

 Modalitățile de păstrare a legăturii cu familia/ persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament; 

 Exprimarea opiniei, sesizari si reclamatii 

 

     Opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 Copilul va fi repartizat pe perioada de acomodare la  .......................................................... (persoana de 

referință) 

     

Asistent social/ persoană responsabilă-                                                                       Am luat cunoştinţă,                                                                                                          

Psiholog-  

Asistent medical-                                                                                                          Data: ____________                                                

Instructor de educatie-  

                                                                                                                       Copil:____________________                               

                                                                                                   

                                                                                                  Reprezentanti legali: _________________ 

                      

                                                                                                                                     __________________ 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.4.(PO SRC-01.4) - “Baza de date” 

 

 
N

r

. 

C

r

t

. 

Nr.  

dosa

r 

Nume și 

Prenume 

copil 

CNP 

 

Data, 

 locul 

nașterii 

Nume și 

prenume 

 părinți 

Domicil

iu  

Părinți 

SC/ 

Hot.

CPC 

PRU 

nr./ 

data 

Clasa 

Unitate 

școlară 

Grad de 

handicap 

nr./ data, 

cod, 

diagnostic 

grad 

Data  

internării 

și locul de 

unde vine  

Data 

încetării, 

locul unde 

pleacă, 

modalitatea 

de revocare 

a măsurii 

            

            

 

 

 

Data_______________ 

 

Semnătura____________ 
 

 
 

 

Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document pot fi folosite, stocate, prelucrate sau transmise către alte instituții abilitate de către angajații 
DGASPC Prahova în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea GDPR, cu privire la datele menționate mai sus                                             
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Anexa nr.5.(PO SRC-01.5) - “Program de acomodare” 
                                                                    ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 - 16, 

Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Număr notificare  A.N.S.P.D.C.P. 12182  
CP/ CSC_______________________ 

Nr. ____/ ___________                                                                        

                                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                                                 Șef centru/ complex 

 

                                                                                                                              Avizat, 

                                                                                                       Coordonator personal de specialitate   

 

 

PROGRAM DE ACOMODARE 

pentru copilul ______________________________ 

 

Perioada de aplicare : Data începerii : _________________ 

                                    Data încetării : _________________ 

 

Obiective generale Activități Prima evaluare Evaluarea finală 

1. Asigurarea condițiilor 

corespunzatoare privind 

cazarea, hrana,  

cazarmamentul, 

echipamentul și condițiile 

igienico-sanitare;  

   

2. Cunoașterea 

drepturilor copilului și 

modul în care se exercită 

aceste drepturi 

   

3.Identificarea abilităților 

și aptitudinilor deosebite 

ale copilului 

   

4. Atingerea celei mai 

bune stări de sănătate; 

   

5. Stabilirea nevoilor de 

recuperare sau 

compensare a 

dizabilităţii/ handicapului 

copilului, în vederea 

reducerii limitărilor de 

activitate şi creşterii 

participării sociale               

   

6. Dezvoltarea de relatii 

pozitive cu adulti si copii; 

   

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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7. Dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin 

comunicare verbala si 

non-verbala, prin 

consiliere; 

   

8. Dezvoltarea 

deprinderilor de 

autonomie persoanlă și 

comportament în situații 

cotidiene 

   

9. Dezvoltarea 

autonomiei rezidențiale și 

sociale a deprinderilor de 

autoservire, de adaptare 

la modul de organizare a 

centrului și a școlii 

   

 

     Probleme de acomodare întâmpinate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Măsuri de remediere aplicate: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Opinia copilului cu privire la persoana de referiță: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

     Concluzii la finalul perioadei de acomodare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit,                                                                                                                       Beneficiar       

Persoana de referință:__________________                                                    ___________________         

Psiholog: __________________ 

 

Avizare concuzii: șef centru/ complex 

                              coordonator personal de specialitate      
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Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Viorel Călin 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII COPIILOR ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL 

COD: PO SRC-02  
 

Ediția I, Data ______________ 

 
 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Liliana Stavre 
Președinte 

CM 
  

1.2 Verificat Mihaela Șindilă 

Director 

Executiv 

Adjunct 

  

1.1 Elaborat 

Elena Gabriela Marin  

 

Șef centru 

 
 

 

Florina Antigona Orlic 

Coordonator 

Personal de 

Specialitate 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, 

dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P.  12182 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

1.1. Prezenta procedură are ca scop descrierea modului în care se realizează pregătirea corespunzătoare a 

ieșirii copilului/ tânărului din centru  prin părăsirea sistemului de protecție socială sau transferul în cadrul 

unui alt serviciu social, stabilirea responsabilităților persoanelor care sunt implicate în această activitate, 

precum și documentele întocmite și utilizate în derularea acestei activități, circuitul acestora și termenele 

de respectat, în scopul asigurării unei intervenții specializate pentru fiecare beneficiar și respectarii 

standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale. 

 

1.2. Prezenta procedură se aplică și în cazul transferului copiilor în caz de forţă majoră, (evenimente 

imprevizibile şi/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri şi instalaţii, epidemii, 

incendii, calamităţi naturale, etc.), precum și în caz de retragere a licenței de funcționare a CR/ desființare 

a CR. 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, prin cunoașterea modului de lucru privind încetarea îngrijirii în 

centrul rezidențial a beneficiarilor, chiar și în condițiile fluctuațiilor de personal; 

 

1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control efectuate de 

alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Prezenta procedură operațională se referă strict la oferirea, în cadrul centrului, de servicii concrete 

pentru pregătirea beneficiarilor, în funcție vârstă, de gradul de maturitate și tipul dizabilitățtii și/ sau 

gradului de handicap, precum și de posibilitățile materiale și financiare ale familiei,  pentru a deveni 

adulţi pe cât posibil autonomi, integrați în societate, la încetarea acordării serviciilor de îngrijire pentru 

copiii aflați în centrul rezidențial care funcționează în subordinea DGASPC Prahova, inclusiv în cazul 

transferului copiilor în caz de forţă majoră. 

Rezultate așteptate: 

- beneficiarii, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, sunt informaţi 

cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru;  

- centrul implică activ copilul, în funcţie de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, 

precum și părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui 

serviciu social; 

- managerul de caz identifică modalități concrete de reintegrare sau integrare familială sau integrare/ 

includere socială a copilului/ tânărului, prevăzute în PIP;  

-  fiecare copil cunoaște caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă;  

- se asigură un sentiment de continuitate a vieţii copilului, prin discutarea modalităţilor prin care, după 

părăsirea unităţii, copilul va menţine relaţiile de comunicare cu colegii şi cu personalul centrului; 

- familia este pregătită pentru realizarea schimbării din viața copilului;  

- părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate, asigurate de centru;  

- situaţia copilului/tânărului este monitorizată pentru 6 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de 

protecţie a copilului; 

- în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile, centrul asigură transferul copiilor în alte servicii 

similare în condiţii de siguranţă; 

 

 

Listarea principalelor activități desfășurate în cadrul activității procedurate:  

 pregătirea prealabilă a copiilor pentru părăsirea centrului; 

 pregătirea mediului familial propice reintegrării; 

 organizarea și pregătirea părăsirii centrului; 

 încetarea îngrijirii copiilor aflaţi în centrul rezidenţial; 

 transferul copiilor în caz de evenimente imprevizibile/ inevitabile; 

  

 

Listarea principalelor acțiuni specifice activităților: 

 informarea și consilierea copiilor cu privire la încetarea îngrijirii în centru; 

 implicarea activă a copilului; 

 informarea, consilierea și implicarea părinților și/ sau persoanelor față de care copilul a dezvoltat 

relații de atașament în vederea pregătirii copilului pentru ieșirea din sistem sau pentru transfer; 

 evaluarea trimestrială a copilului anterioară părăsirii serviciului social; 

 întocmirea raportului trimestrial privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar; 

 întocmirea dosarului care se depune la DGASPC Prahova pentru CPC/ director executiv adjunct 

sau instanță pentru obținerea hotărârii/ PRU/ SC de încetare a serviciilor acordate în centru; 

 asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte și documente personale, asigurarea 

transportului la domiciliu, în siguranță; 

 întocmirea documentelor care atestă realizarea ieșirii în siguranță din centru;  
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 informarea serviciului public de asistență socială privind obligația monitorizării pentru 6 luni prin 

rapoarte lunare privind evoluția copilului reintegrat în familie;  

 instruirea anuală a personalului cu privire la prezenta procedură;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 instruirea personalului cu privire la procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră; 

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

 completarea registrului de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centru; 

 întocmirea și aplicarea unui plan de urgență în caz de pierdere a licenței de funcționare/ 

desființarea serviciului social;  

 instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a planului de urgență;  

 consemnarea instruirii în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

 

 

 

Listarea compartimentelor/ persoanelor implicate în procesul activității: 

o centrele rezidențiale pentru copii: 

o șef centru/ șef complex, 

o coordonator personal de specialitate, 

o asistent social, 

o asistent medical, 

o psiholog, 

o asistent medical,  

o instructor de educatie, 

o părinte social, 

o cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaționale (ce au legătură cu domeniul, România fiind membră UE): - 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; 

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003;  

 Regulamentul (Uniunii Europene) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestora; 

 

3.2. Legislație primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului):  

 Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 292/ 2001 asistenței sociale, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificarile ulterioare; 

 

3.3. Legislaţie secundară (hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de 

reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului):  

 Ordinul ministrului Muncii si Justiției Sociale nr.25/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

socială; 

 Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/ 2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

 Ordinul ministerului muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Ordin nr. 14/ 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standard; 

 Legea nr.307/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Ordinul nr.163/2006 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

 Dispoziitiile generale privind instruirea salariatilor îin domeniul situațiilor de urgență, aprobate 

prin OMAI nr.712/2005, completat cu OMAI nr. 786/2005; 

 Legea nr.481/2004, privind protecția civilă- republicată; 

 OMAI nr.1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

evacuare în situații de urgență; 

 Hotărârea de Guvern nr.1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

 Ordonanța de urgență nr. 21/ 2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

urgență, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003, privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.333/2003; 
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 Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

 

3.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne - instrucţiuni, precizări, decizii, 

ordine, etc ): 

 Fișa postului persoanelor implicate în aplicarea prezentei P.O.; 

 Dispoziții/ note de serviciu emise de Directorul Executiv/ Directorul Executiv Adjunct al 

DGASPC Prahova; 

 Note interne, note de serviciu emise de șeful de centru/ șeful de complex;  

 Metodologia de Organizare și Funcționare a C.R.; 

 Regulamentul Intern al C.R; 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Accident biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe timpul 

producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia;  

 Accident chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul 

producerii, stocării sau transportului acesteia; 

 Accident hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce duce la pierderi de 

vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 

 Accident nuclear = eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi 

contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului înconjurător, peste limitele admise; 

 Accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje 

tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale; 

 Accidente majore pe căile de comunicaţii = întreruperea temporară a circulaţiei, care generează 

distrugerea acestor căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; 

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă 

cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de 

lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, a obiectivelor compartimentului/ entității publice;  

 Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 

lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 Avarii majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi 

telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; 

 Beneficiar – Copilul/tânărul separat temporar sau definitiv de părinții sai, ca urmare a stabilirii în 

condițiile legii a măsurii de plasament; 

 Căderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete; 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, 

de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial" 

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor 

interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specific;  

 Copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii;  

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii publice 

pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;  

 Cutremur = ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

 Prin dezastru se înţelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. 

În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi 

fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile;  

b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziilor, accidentele majore 
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la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii 

mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

 Echipa multidisciplinară – Echipă de profesioniști formata din manager de caz, asistent social, 

psiholog, psihopedagog, medic, asistent medical, instructor educație, părinte social etc. 

 Ediție procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediții ale documentelor de 

referință și se realizează modificări structurale în conținutul procedurii; de regulă la a-3-a revizie; dacă 

volumul modificărilor depășește circa 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituție publică cu personaliate juridică care utilizează fonduri 

publice;  

 Epidemii = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile; 

 Evacuare –măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de 

urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții 

publice, operatori economici, animalelor, bunurilor material și în dispunerea lor în zone sau localități 

care asigură condiții de protecție și supraviețuire; 

 Familie - părinţii şi copiii acestora; 

 Familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

 Familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la 

gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;  

 Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afectează violent zone relativ 

mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea 

mediului ambiant; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: denumirea 

postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, 

cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării 

obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv;  

 Forța majoră - este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care este absolut 

imprevizibilă și inevitabilă;  

 Incendii de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate pierderi 

de vieţi umane, animale, precum şi pagube material; 

 Inundaţii = acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi durata 

sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-

economice din zona afectată; 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. ANPDCA 

nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în 

interesul superior al copilului; 

 Persoană desemnată – persoană care preia din atribuțiile titularului nominalizat în prezenta procedură, 

prin desemnarea în scris (notă intrenă) de către șeful de centru/ complex; 

 Plan individualizat de protecție - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. 

nr.286/2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a 

măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familie sale, în 

vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil, permanent, în 

cel mai scurt timp posibil;  
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 Plasament – masura de protecție specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, 

față de copilul lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Plasament în regim de urgența – Măsura de protecție specială cu caracter temporar, care se stabilește 

în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în 

sistem sanitar; 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul 

atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;  

 Program de intervenție specifică - Anexe ale PIP care conțin obiective pe termen scurt, mediu și lung, 

activități corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul desemnat, 

modalitatea de reevaluare a acestor programe; 

 Protecţia specială a copilului - reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate 

îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora; 

 Responsabil de caz - este profesionistul din cadrul serviciilor rezidențiale care, îndeplinind condiţiile 

menţionate de SMO privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 

aprobate prin Ord. ANPDCA nr.288/ 2006, prin delegarea atribuțiilor de către MC, asigură 

coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor programelor de intervenție 

specifice; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca 

intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, 

componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple 

ceva; 

 

 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

 A. Aprobare 

 Ah. Arhivare 

 Ap. Aplicare 

 SRU Serviciul Resurse umane 

 CPRU Centrul de Primire în Regim de Urgență  

 CR  Centrul rezidențial 

 CPC Comisia pentru Protecția Copilului 

 CPS coordonator personal de specialitate 

 CSC Complex de Servicii Comunitare 

 DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
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 E. Elaborare 

 MCSS Biroul Managementul calității serviciilor sociale 

 PO Procedura operaţională 

 PS Procedura de sistem 

 ROF Regulament de organizare și funcționare 

 RI Regulament intern 

 MOF Metodologie de organizare și funcționare 

 SMCAMP Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști 

 
SEI Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și 

violență în familie 

 SGG Secretariatul General al Guvernului 

 SMC Serviciul Management de caz pentru copii 

 V. Verificare 

 SMO Standarde minime obligatorii 

 PRU Plasament în regim de urgență 

 SC Sentința civilă 

 HOT Hotărâre 

 PIP Plan individualizat de protecție  

 PIS Program de intervenție specifică 

 PSI Prevenirea și stingerea incendiilor 

 ISU Inspectoratul pentru situații de urgență 

 MC Manager de caz 

 RC Responsabil de caz 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

5.1. Generalităţi  

Copilul poate beneficia de măsura specială a plasamentului până la dobândirea capacităţii depline 

de exerciţiu. 

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială 

se acordă, în condiţiile legii, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, 

pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. 

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada 

că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori 

le-a pierdut din motive imputabile lui. 

CR asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din centru, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea  sau integrarea 

familială și/ sau socio-profesională. 

PIP, fiind, conform legislației în vigoare "documentul prin care se realizează planificarea 

serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a 

acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa ",  poate 

avea drept finalitate, după caz: 

a) reintegrarea în familie;  

b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

c) adopția interna. 

o Pregătirea copiilor în ceea ce privește deprinderile pentru viața independentă se realizează 

la orice vârstă și în mod constant în CR. În situația tinerilor pentru care reintegrarea sau integrarea în 

familie și adopția internă nu au fost posibile, atunci PIP are drept țintă integrarea socio-profesională, cu 

tot ce implică aceasta din punct de vedere emoțional, social și profesional. Pregătirea eficientă reduce 

teama tinerilor de a părăsi CR, sentimentul de nesiguranță și de marginalizare. De aceea este importantă 

menținerea legăturii cu personalul centrului, chiar și după părăsirea sistemului de protecție, dacă fostul 

beneficiar dorește. 

Un aspect important al dezvoltării deprinderilor de viață independentă îl are orientarea școlară și 

profesională. Aceasta se realizează în primul rând în funcție de dorințele, aspirațiile și aptitudinile 

copilului/ tânărului. De asemenea, se au în vedere posibilitățile reale de găsire a unui loc de muncă, fiind 

necesare: 

· prospectarea pieței muncii pe plan local; 

· evitarea opțiunilor de pregătire unilaterală - sunt de preferat programele de pregătire care permit 

dezvoltarea unor competențe transversale; 

· promovarea unor inițiative de mici afaceri. 

Pregătirea copilului/ tânărului pentru a se integra profesional nu se limitează la învățarea unei 

meserii, ci se urmarește dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de 

punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă, stimularea responsabilității față de realizarea PIS în 

această direcție. 

 Tânărul trebuie să fie informat și consiliat cu privire la importanța contractului de muncă, care 

sunt consecințele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt 

drepturile și obligațiile generale ale angajaților. 
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o În perioada de pregătire a adopției se stabilește un program de vizite în centru și de 

întâlniri în afara CR în acord cu responsabilul de caz de la nivelul serviciului de adopție. Membrii echipei 

multidisciplinare au un rol important în ceea ce privește aprecierea modului în care copilul percepe noua 

sa  potentială familie și comunică cu responsabilul de caz menționat anterior. Totodată, acești 

profesioniști trebuie să pregatească copilul pentru viața în noua sa familie. 

 

Dacă doresc, copiii care părăsesc SR pot menține în continuare legătura cu copiii și personalul. 

Nu se recomandă o ruptură abruptă și definitivă, mai ales dacă s-au legat prietenii. Pe lângă sprijinirea 

reintegrării sau integrării socio-familiale, CR trebuie să cunoască cum s-a integrat copilul în noul mediu 

de viață și, pe cat posibil, care sunt realizările sale ca adult. CR poate organiza întâlniri cu adulții care și-

au petrecut copilăria sau o parte din aceasta în CR, cu ocazia unor evenimente deosebite.  

 

 

5.2.  Documente utilizate 

- raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului – formular completat de membrii 

echipei multidisciplinare; 

- P.I.P.- întocmit de managerul de caz împreună cu membrii echipei multidisciplinare;  

- P.I.S. – întocmite de membrii echipei multidisciplinare; 

- raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru 

– întocmit de managerul de caz (semestrial);  

- rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire – completate de asistent social/ instructori de educație/ 

părinți sociali/ persoane desemnate; 

- adresă către SPAS pentru informare și solicitare rapoarte lunare de monitorizare – întocmită de 

manager de caz/ asistent social/ persoană desemnată; 

- rapoarte lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie – întocmite 

de SPAS; 

- fișa de încetare a acordării serviciilor – întocmită de managerul de caz/ persoana desemnată; 

- registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor- actualizat de coordonatorul 

personalului de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire angajați – întocmit de coordonatorul personalului de specialitate/ 

persoană desemnată; 

- registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului- actualizat de coordonator personal 

de specialitate/ persoană desemnată; 

- proces verbal de instruire a beneficiarilor – întocmit de instructor de educație/ părinte social; 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele 

Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de 

comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex. 
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- Plan de urgență – întocmit de șef centru/ complex, împreună cu coordonator personal de 

specialitate, avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de directorul executiv al DGASPC 

Prahova; 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, rețea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică, materiale/ dispozitive/ 

utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 

5.3.2. Resurse umane:  șef centru/ șef complex, coordonator personal de specialitate, psiholog, asistent 

medical, asistent social, instructor de educație, părinți sociali, medic, manageri de caz, cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

5.3.3. Resurse financiare: necesare în vederea asigurării și întreținerii logisticii necesare desfășurării 

activității. 

 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul prin încetarea măsurii de 

protecție: 

             Fiecare P.I.P. are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-

profesională a copilului/ tânărului. Managerul de caz/ persoana desemnată se asigură că, pentru fiecare 

copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în 

unitate, ținand cont de nivelul de dezvoltare psihocognitiv și de gradul de maturitate, precum și de situația 

familială a acestuia. Aceste modalități sunt identificate de către managerul de caz/ persoana responsabilă, 

împreună cu echipa multidisciplinară. Copilul este informat cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii 

în centrul de plasament.  

Pregătirea ieșirii copilului din centru se concentrează pe urmatoarele aspecte:    

- identificarea nevoilor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor copilului şi familiei; 

- evaluarea resurselor comunitare, a oportunităţilor sau problemelor care pot avea impact asupra situaţiei 

copilului şi a familiei respective. 

- cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, prin antrenarea 

acestuia în programe de tranziție, pe cât posibil;   

- asigurarea unui sentiment de continuitate a vieții copilului și discutarea modalităților prin care, după 

părăsirea unității, copilul va menține relațiile de comunicare cu colegii și cu personalul centrului; 

- pregatirea familiei prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea diferitelor probleme; 

Toate aceste date și informații sunt consemnate de către managerul de caz/ persoana desemnată 

într-un raport trimestrial de evaluare a copilului privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale și sociale a copilului întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar.  

Managerul de caz/ persoana desemnată împreună cu echipa multidisciplinară au responsabilitatea 

de a implica familia pentru: 

- identificarea ariilor de intervenţie sau a problemelor; sunt stabilite priorităţile în colaborare cu familia şi 

echipa de profesionişti; 

- stabilirea obiectivelor specifice din PIS pentru reintegrare; 

- stabilirea tipurilor de servicii şi intervenţii specifice;  

- asumarea responsabilităţilor şi delimitarea termenelor de implementare; 

- stabilirea cu claritate a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în implementarea PIS pentru 

reintegrare: părinţi, copil, profesionişti, instituţii, comunitate etc 

De asemenea, managerul de caz/ persoana desemnată se va asigura că: 

- serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi familiei; 

- familia şi copilul au acces la serviciile şi intervenţiile recomandate; 

- serviciile şi intervenţiile sunt oferite copilului şi familiei. 

         Îndeplinirea cu succes a obiectivelor PIP presupune implicarea şi responsabilizarea nu numai a 

profesioniştilor implicaţi, dar şi a familiei/ persoanelor față de care copilul a dezvoltat relații de atașament 
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si a beneficiarului, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate. Asumarea acestor consultări și a 

responsabilităților se face prin semnarea PIP.  

         P.I.P. și P.I.S. țin cont de vârsta, sexul, tipul dizabilității, etnia, cultura și religia beneficiarului. 

         Dacă este necesar, se oferă servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii/tineri să-și dezvolte 

identitatea personală, în funcție de sex, dizabilitate, apartenență religioasă, rasială, culturală sau 

lingvistică, ori de orientare sexuală, precum și a altor servicii de specialitate, în funcție de situație. 

Managerul de caz/ persoana desemnată din CR este responsabil pentru desemnarea instituțiilor/ 

persoanelor care pot acorda astfel de servicii și includerea acestora în echipa multidisciplinară. 

 

         În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilități, serviciile sau intervenţiile specifice 

destinate ameliorării condiţiei unui copil cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale se desprind din 

planul individualizat de protecție. În conformitate cu prevederile legii nr 448/ 2006, în vederea asigurării 

corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecţie 

a persoanelor adulte cu handicap, managerul de caz/ persoana desemnată, împreună cu membrii echipei 

multidisciplinare vor lua următoarele măsuri specifice: 

a) planifică şi asigură tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

b) fac demersuri pentru asigurarea continuității serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 

c) desfășoară activități menite să asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 

independentă; 

d) desfăşoară, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de 

pregătire pentru viaţa de adult; 

e) desfăşoară activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, 

angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; 

f) se asigură că  elevii cu handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale au fost evaluați la zi . 

 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește semestrial raportul de consiliere și informare a 

copilului cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru, document pe care îl anexează la dosarul 

personal.  

 

         Închiderea cazului: 

         Relaţia profesională dintre familie, copil şi echipa de specialişti trebuie să încurajeze autonomia 

familiei şi să nu creeze dependenţă. Scopul acestei relaţii este acela de a obţine un potenţial maxim de 

autonomie şi funcţionare a familiei. 

         Asistarea copilului şi familiei se realizează până în momentul în care nivelul achiziţiilor şi 

progreselor copilului satisface obiectivele PIP şi familia are capacitatea de a utiliza toate resursele 

disponibile, conform legislaţiei în vigoare, pentru a se autosusţine. 

Managerul de caz/ persoana desemnată întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația 

necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau a sentinței instanței competente privind integrarea/ 

reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite 

condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv. 

Managerul de caz/ persoana responsabilă din CR are responsabilitatea de a menţine relaţia cu 

familia şi de a oferi continuitate în asistenţă şi sprijin în situaţii de dificultate. Încheierea relaţiei 

profesionale trebuie să fie discutată cu familia încă de la începutul intervenţiei şi trebuie pregătită pe 

parcursul desfăşurării planului individualizat de protecție. Managerul de caz trebuie să se asigure că 

familia a înţeles termenii de încheiere a relaţiei profesionale. Aceste informații sunt menționate în 

rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire. 
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În momentul părăsirii centrului, managerul de caz/ persoana desemnată informează serviciul 

public de asistenţă socială de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor asupra situației 

copilului/ tânătului în cauză prin adresă, la care atașează raportul trimestrial întocmit înaintea părăsirii 

centrului, PIP si decizia de încetare a acordării serviciilor (Hotărâre/ SC). Totodată solicită rapoarte 

lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie și modul în care părinții își 

exercită drepturile și îsi îndeplinesc obligațiile pentru o perioadă de 6 luni. Rapoartele lunare primite sunt 

anexate la dosarul personal. 

  

În momentul în care copilul parasește centrul, șeful CR se asigură că acesta beneficiază de 

transport adecvat, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte personale, și că este însoțit de un reprezentant al 

centrului sau părinte/ persoana din familia naturală/ extinsă la care se face reintegrarea (în cazul în care se 

face reintegrarea familială/ socio-profesională), fapte consemnate de managerul de caz în ”fișa de încetare 

a acordării serviciilor” care se anexează la dosarul personal. În același timp, coordonatorul personalului 

de specialitate/ persoana desemnată consemnează informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat 

încetarea serviciilor în ”registrul de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul 

rezidențial”, registru care se păstrează de către persoana care îl completează. 

 Părintele/ persoana care își asumă răspunderea pentru integrarea în bune condiții a copilului/ 

tânărului sau reprezentantul legal al copilului primește de la managerul de caz/ persoana desemnată, în 

baza semnăturii, urmatoarele acte: 

- certificat de naștere - original; 

- B.I./C.I. - original; 

- Pașaport - original; 

- Fișa medicală - copie xerox ( originalul se arhivează la centru); 

- Alte documente personale ale copilului. 

În situația în care se pregătește ieșirea unui tânăr din centru prin reintegrare socio-profesionala, 

managerul de caz, împreună cu șeful CR se asigură că s-au luat toate măsurile necesare pentru reușita în 

bune condiții, de siguranță și securitate pentru fostul beneficiar, a integrarii lui socio-profesionale, prin 

gasirea unui loc de muncă și asigurarea unor facilități de cazare, care să îi permită autonomia în cadrul 

societății. 

În condițiile în care copilul a implinit vârsta de 18 ani, dar nu mai poate urma o formă de 

învățământ și nici nu a fost posibilă integrarea sa familială sau socio-profesională, pentru tânărul cu 

dizabilități, șeful CR efectueaza toate demersurile necesare pentru continuarea protecției speciale a 

acestuia în cadrul sistemului de protecție speciale pentru adulți cu dizabilități/ handicap.  

În aceste trei situații, dosarul personal al copilului se arhivează la sediul CR. 

 

În condițiile în care centrul rezidențial nu mai poate asigura servicii corespunzătoare și se impune 

schimbarea măsurii plasamentului de la acest centru la un alt centru/ complex/ persoană, astfel încât 

copilul/ tânărul să poată frecventa, în continuare, cursurile unei școli superioare, șeful CR ia toate 

măsurile pentru întocmirea dosarului necesar pentru înlocuirea măsurii și înscrierii beneficiarului la 

unitatea de învățământ respectivă. În această situație dosarul personal- original urmează copilul, cu 

excepția fișei medicale, care se eliberează în copie xerox, originalul arhivându-se la centru; 

 

Șeful centrului și coordonatorul personalului de specialitate vor lua toate măsurile necesare pentru 

a acorda copilului/tânărului care parasește centrul drepturile prevăzute de lege, respectiv indemnizația de 

revocare a măsurii plasamentului, pe baza solicitării managerului der caz/ persoanei reponsabile, prin 

referat, aprobat de șeful de centru, întocmit după primirea hotărârii/ sentinței de revocare a măsurii 

plasamentului din centru pentru copilul/ tânărul în cauză. 

 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 18 din 30  

Angajații care sunt implicați în cadrul activității de încetare a acordării serviciilor în CR sunt 

instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana desemnată cu privire la respectarea 

procedurii de încetare, anual și la modificare, întocmindu-se un proces verbal de instruire pe care îl 

consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului. 

 

5.4.2. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în caz de forță majoră: 

În caz de forță majoră se aplică următoarele planuri specifice, întocmite de persoane cu 

competență în domeniul situațiilor de urgență, avizate/ aprobate, în conformitate cu prevederile legale, 

după caz, în funcție de tipul de dezastru: 

- Planul de intervenție în caz de incendiu- întocmit de cadrul tehnic cu atribuții PSI, avizat de ISU 

Prahova, aprobat de șef centru/ complex; 

- Planul de evacuare în situații de urgență- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de 

șef centru/ complex și președintele Comitetului Local pentru situații de urgență al localității în care se 

situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren- 

întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef centru/ complex și președintele Comitetului 

Local pentru situații de urgență al localității în care se situează CR și avizat de comandantul ISU Prahova; 

- Planul managementului la dezastre- întocmit de către persoană autorizată ISU, aprobat de șef 

centru/ complex.   

Pentru evidența și monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență, precum și 

intervenția operativă în astfel de situații se constituie o structură pentru managementul situațiilor de 

urgență organizată la nivelul centrului rezidențial, respectiv Celula pentru situații de urgență, prin 

dispoziție a directorului executiv al DGASPC Prahova, la solicitarea făcută de șeful de centru/ complex, 

prin referat. Șeful de centru/ complex este desemnat președinte al celulei pentru situații de urgență, iar 

cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor/ altă persoana desemnată din cadrul 

centrului este membru coordonator al celulei. Coordonatorul întocmește Regulamentul de organizare, 

dotare și funcționare a celulei, șeful de centru/ complex contrasemnează în calitate de președinte, iar 

directorul executiv aprobă regulamentul.   

În scopul asigurării protecției persoanelor din centrul rezidențial și a bunurilor materiale, al 

limitării și înlăturării urmărilor provocate de situații de urgență, al asigurării continuității conducerii 

activităților, Celula de Urgență organizează evacuarea personalului angajat, a persoanelor asistate și a 

bunurilor materiale. 

Prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență, care constă în scoaterea din zonele afectate, în mod organizat, a persoanelor 

asistate, a personalului angajat, și a bunurilor materiale și în dispunerea lor în afara zonelor de risc 

prognozate, în locații care asigură condiții de protecție și supraviețuire. Executarea acțiunilor de evacuare 

trebuie să permită funcționarea unității, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale 

vitale în situații de urgență. În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după 

identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate persoanelor. Trecerea la 

executarea evacuării se face la ordin, astfel: 

 Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului 

Național; 

 Comitetul local pentru situații de urgență emite dispoziția de evacuare și primire/ repartiție 

către structurile subordonate; 

 Celula de Urgență emite decizie de evacuare; 

 În funcție de situație, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare și primire/ repartiție se 

poate transmite prin telefon/ fax, prin mijloace radio, prin corespondență special sau prin curieri. 
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În situațiile stabilite de Comitetul Național, ordinul/ dispoziția/ decizia de evacuare poate fi 

transmis/ transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune. 
Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul celulei de urgență/ persoana desemnată 

privind activitățile desfășurate în caz de forță majoră, anual și la modificare, întocmindu-se un proces 

verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului. În principal, în astfel de cazuri se respectă acțiunile cuprinse în Planul de apărare împotriva 

efectelor dezastrelor produse de seisme și/ sau alunecări de teren. 

Beneficiarii sunt instruiți și consiliați cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță 

majoră, activități susținute de către instructorii de educație, anual. Se întocmește proces verbal de 

instruire de către persoana care a desfășurat activitatea. 

 

5.4.3. Modul de lucru în situația în care copilul părăsește centrul în cazul pierderii licenței de 

funcționare a centrului: 

În cazul în care centrul rezidențial pierde licența de funcționare sau se propune desființarea 

centrului rezidențial, se aplică un plan de urgență avizat de directorul executiv adjunct, aprobat de 

directorul executiv al DGASPC Prahova; 

 Planul este întocmit de șeful de centru/ complex, împreună cu coordonatorul personalului de 

specialitate, cu consultarea managerului de caz/ persoanei responsabile și a psihologului, avându-se în 

vedere prevederile legislative în vigoare, precum și modificările legislative preconizate a se aplica, 

ținandu-se cont de strategia națională și județeană. Elaborarea Planului se face pe baza următoarelor 

aspecte:  

 Cunoașterea numărului de beneficiari; 

 Cunoașterea situației fiecărui beneficiar (starea de sănătate, vârsta, situația școlară a beneficiarilor, 

relația acestora cu familia/ alte persoane importante, situația materială și financiară a familiei); 

 Analizarea periodică a situației beneficiarilor din perspectiva posibilității de reintegrare familială/ 

socio-profesională/ adopție și actualizarea permanentă a modalităților previzionate de părăsire a centrului 

pentru fiecare beneficiar (prin reintegrare familială, transfer în sistemul de protecție a adulților, adopție, 

menținerea în sistemul de protecție a copilului: în CRTF sau în asistență maternală) și a termenelor de 

realizare a PIS pentru reintegrare pentru fiecare copil; Copiii și tinerii plasați în CR reprezintă un grup 

foarte divers, iar (re)integrarea nu este posibilă pentru unii dintre aceștia, situație în care acești copii 

trebuie ocrotiți în continuare fie prin serviciile asistenților maternali, fie în servicii rezidențiale de mici 

dimensiuni, precum casele de tip familial; 

 Pe cât posibil și în interesul fiecărui copil, se va ține cont ca grupurile de frați să rămână împreună 

sau să fie reunite; 

 Cunoașterea capacității de preluare a rețelei de asistență maternală;  

 Cunoașterea capacității tuturor centrelor rezidențiale și gradul de ocupare, precum și perspectivele 

de organizare și funcționare a acestora pe termen scurt și lung; 

 Prevederea sumelor necesare reorganizării CR în bugetul DGASPC Prahova; 

 

Angajații centrului sunt instruiți de către coordonatorul personalului de specialitate/ persoana 

desemnată privind modalitatea de aplicare a planului de urgență, după aprobarea acestuia, întocmindu-se 

un proces verbal de instruire pe care îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a 

personalului.  
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6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 

6. 1. managerul de caz/ persoana responsabilă:  

- face parte din echipa multidisciplinara;  

- întocmește și revizuiește periodic, ori de câte ori situația copilului se modifică, PIS pentru menținerea 

legăturilor cu părinții/ alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament și PIS pentru 

reintegrarea în familie; 

- întocmește și monitorizează PIP, asigurându-se că se iau toate măsurile pentru atingerea obiectivului 

final al acestuia, respectiv  integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a beneficiarilor/ 

prin adopție;  

- realizează asistarea copilului și familiei până în momentul în care nivelul progreselor copilului și 

familiei satisface obiectivele PIP; 

- întocmește raport de evaluare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și 

sociale a copilului, înainte de părăsirea centrului; 

- consiliază și informează copilul cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru; 

- întocmește semestrial un raport de consiliere și informare a copilului cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii în centru;  

- colaborează cu familia şi cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele legate de reintegrare (de 

exemplu: asistarea părinţilor sau a copilului în rezolvarea problemei transportului, facilitarea accesului la 

servicii medicale, educaționale, de recuperare, etc.);  

- pregătește familia prin vizite, consiliere și sprijin în rezolvarea problemelor apărute; 

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

- desfășoară activități de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei în scopul de a se atinge 

obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ reintegrarea beneficiarului socio- profesională și/ sau 

familială/ prin adopție;  

- face evaluarea resurselor comunitare; 

- analizează situația fiecărui caz la 3 luni, sau la apariția unor modificări semnificative în statusul socio-

familial al copilului/ tânărului, întocmind rapoarte de reevaluare a situației beneficiarului, cu propunerea 

de menținere sau de schimbare a măsurii de plasament, după caz;  

- întocmește și depune la D.G.A.S.P.C.Prahova documentația necesară pentru emiterea hotărârii CPC sau 

a sentinței instanței competente privind integrarea/ reintegrarea familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarilor, când constată că sunt îndeplinite condițiile necesare realizării cu succes a acestui obiectiv;  

- efectueaza demersurile necesare astfel incat beneficiarul care paraseste centrul de plasament sa intre in 

posesia drepturilor legal cuvenite in aceasta situatie, in termen de 30 zile de la primirea hotararii/ sentintei 

de revocare a masurii de plasament la centru;   

- predă documentele personale ale beneficiarului, pe care le-a gestionat pe perioada rezidenței în centru, 

către acesta sau către reprezentantul legal sau persoana care se va ocupa de susținerea copilului în 

continuare, în copie sau original, după caz, încheind, cu aceasta ocazie, proces verbal de predare- primire 

(inclusiv documente medicale); 

- întocmește ”fișa de încetare a acordării serviciilor”; 

- solicită rapoarte lunare SPAS de la domiciliul/ reședința părinților/ persoanei la care locuiește copilul 

după plecarea din centru.  

 

6.2. șeful de centru: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și ia măsuri astfel încât centrul să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea copiilor 

în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 
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- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională/ prin adopție a fiecărui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- încheie protocoale de colaborare cu instituțiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională/ 

prin adopție a beneficiarului; 

- realizează comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează/ aprobă, după caz, documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a 

rapoartelor solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara institutiei; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;   

- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei, desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP; 

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăsește CR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că beneficiarul părăsește CR însoțit de un reprezentant al centrului, punând la dispoziție un 

mijloc de transport adecvat; beneficiarul poate fi însoțit, la părăsirea CR, de către părinți, sau alte 

persoane care urmează să se ocupe de susținerea acestuia în comunitate, dacă persoanele în cauză sunt 

cunoscute și prezintă garanții privind ieșirea beneficiarului din sistem în condiții de siguranță; 

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

 

6.3. coordonator personal de specialitate: 

- avizează PIP și reevaluarile PIP; 

- avizează PIS-urile la întocmire și ori de câte ori apar modificări; 

- verifică și propune măsuri astfel încât CR să ofere servicii concrete și de calitate pentru pregătirea 

copiilor în scopul de a deveni adulți pe cât posibil autonomi, integrați în societate; 

- se asigură că au fost efectuate demersurile necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială sau socio- 

profesională  a fiecarui beneficiar, în funcție de situația socio- familială a acestuia; 

- vizează protocoale de colaborare cu institutiile/ persoanele care pot acorda servicii de specialitate care 

pot sprijini beneficiarul și/ sau membrii familiei acestuia în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în 

PIP, respectiv atingerii obiectivului final de integrare/ reintegrare familială și/ sau socio- profesională a 

beneficiarului; 

- sprijină comunicarea directă cu familia şi cu profesioniştii care oferă servicii specializate, pentru 

identificarea problemelor şi rezolvarea conflictelor; 

- participă la sesiunile de lucru ale echipei multidisciplinare; 

- avizează documentaţia scrisă în legătură cu toate activităţile monitorizate, inclusiv a rapoartelor 

solicitate profesioniştilor care oferă serviciile specializate, din afara instituției; 
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- sprijină demersurile efectuate de managerul de caz/ persoana desemnată pentru integrarea/ reintegrarea 

familială și/ sau socio- profesională/ prin adopție a beneficiarilor în sensul colaborării cu alte instituții sau 

organisme care pot sprijini acest obiectiv; 

- sprijină activitățile de informare/ consiliere a copilului și membrilor familiei desfășurate de membrii 

echipei multidisciplinare în scopul de a se atinge obiectivele propuse în PIP, respectiv integrarea/ 

reintegrarea beneficiarului socio- profesionala și/ sau familial/ prin adopție; 

- avizează raportul semestrial întocmit de managerul de caz privind consilierea și informarea copilului 

referitor la condițiile de încetare a îngrijirii în CR; 

- avizează rapoartele de vizită/ întâlnire întocmite în cadrul CR; 

- avizează fișa de încetare a acordării serviciilor; 

- avizează procesele verbale de instruire a salariaților CR; 

- avizează procesele verbale de instruire a beneficiarilor;  

- se asigură că au fost făcute toate demersurile necesare astfel încât beneficiarul care părăseșteCR să intre 

în posesia drepturilor legal cuvenite în această situație;  

- se asigură că au fost predate beneficiarului documentele personale, în copii xerox sau originale, după 

caz și că i s-au predat obiectele personale; 

- realizează instruirea anuală și întocmește proces verbal de instruire privind procedura de încetare pe care 

îl consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului; 

- consemnează în registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului procesul verbal de 

instruire întocmit de instructorii de educație regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră;   

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării serviciilor; 

 

6.4. persoana de referinta (instructorul de educație/ părintele social): 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de îngrijire, PIS pentru nevoile fizice și 

emoționale, PIS pentru nevoile educaționale, PIS pentru nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de 

socializare, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia continutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate;  

- întocmește rapoarte de vizită/ rapoarte de întâlnire; 

-  face consilierea și instruirea copiilor cu privire la  regulile ce trebuie urmate în caz de forță majoră; 

încheie proces verbal de instruire;  

- face parte din echipa multidisciplinara; 

- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

 

6.5. asistent medical: 

- colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- întocmește și reevaluează periodic PIS pentru nevoile de sănătate și promovare a sănătății, inclusiv 

recuperarea/ reabilitarea copilului;  

- aduce la cunoștința beneficiarilor și persoanelor importante pentru aceștia conținutul documentelor 

întocmite, ținând cont de gradul lor de maturitate; 

- asigură consilierea copiilor și a membrilor familiei acestora privind aspecte legate de sănătatea 

beneficiarilor, întocmind fișa de monitorizare a comportamentului, note informative, proiecte de activitate 

și rapoarte de activitate; 
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- participă activ la oferirea de servicii specifice pentru pregătirea copiilor în scopul de a deveni adulți pe 

cât posibil autonomi, integrați în societate, întocmind, pentru activitățile desfășurate, rapoarte de 

activitate, fișe de lucru, proiecte de activitate, caracterizări și fișe de monitorizare; 

- urmarește permanent starea sănătății copiilor beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de plasament, 

ținând o strânsă legatură cu instructorii de educatie, cu asistentul social, cu psihologul și cu ceilalți 

membri ai echipei multidisciplinare din alte instituții care acordă servicii de specialitate în scopul 

recuperării/ reabilitării beneficiarilor (școală, medici specialiști, medicul de familie, etc.), precum și cu 

membrii familiei copiilor; 

- informează părinții despre starea de sănătate  și evoluția d.p.d.v. medical a copilului în unitate, făcându-

le educație sanitară beneficiarilor și părinților, la nevoie; 

- face parte din echipa multidisciplinara; 

 

6.6. psiholog: 

-colaborează cu managerul de caz pentru întocmirea PIP; 

- intocmește documente conțnând observații obiective privind evoluția copilului, relațiile interpersonale 

copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau de familie, rezultatele școlare (după caz); 

- participă la întocmirea, aplicarea și evaluarea PIP, împreună cu ceilalți specialiști ai echipei 

multidisciplinare, din punct de vedere psihologic, stabilind obiective și termene clare pentru recuperarea 

copilului. În acest sens face recomandări scrise în PIS și monitorizează îndeplinirea acestora; participă 

activ în cadrul activităților zilnice cu copiii, urmărind îmbunătățirea comportamentului acestora 

(reducerea modificărilor comportamentale nedorite); 

- evaluează periodic, cu ajutorul metodelor și procedeelor psihologice nivelul dezvoltării mentale al 

fiecărui copil examinat cu maximă seriozitate și profesionalism;  

- realizează un echilibru stabil între copil și familie, oferind servicii de consiliere copilului și familiei sale; 

- derulează programe speciale de recuperare pentru fiecare caz în parte, asigurând colaborarea întregii 

echipe de lucru din care face parte; 

- studiază în mod sistematic comportamentul copiilor,  acordându-le ajutorul moral și psihologic necesar 

depășirii situațiilor de criză, întocmind evaluari psihologice periodice și consilierea psihologică a copiilor 

care au dificultăți sub diverse aspecte; 

- colaborează cu asistentul social, cu asistenții medicali și cu instructorii de educație/ părinții sociali, 

pentru întocmirea programelor de activități ce se desfășoară cu copiii, astfel încât să fie atinse obiectivele 

stabilite în PIS-uri; 

- face parte din echipa multidisciplinară; 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 
Nr. pag.  Descriere modificare 

Semnătura 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Ed. I 18.06.2019 0 - 
35 

(30+5anexe) 
- 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  SMC 
Ionica 

COSTACHE 
      

2.  

C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 
      

3.  

C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

4.  C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

5.  

C.S.C. ”Sf. 

Maria” Vălenii 

de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

6.  

C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

7.  C.P. Câmpina Marius MATU       

8.  

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

9.  

Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul 

difuzării 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 
Semnătura 

1.  
informare 

 
SMC 

Ionica 

COSTACHE 

 
   

2.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Andrei” 

Ploiești 

Mihai 

BRISCAN 

 

   

3.  

aplicare C.S.C. ”Rază 

de Soare” 

Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 

 

   

4.  
aplicare 

C.S.C. Sinaia 
Maria 

ENACHE 

 
   

5.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Maria” 

Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 

 

   

6.  

aplicare C.S.C. ”Sf. 

Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 

 

   

7.  
aplicare 

C.P. Câmpina 
Marius 

MATU 

 
   

8.  

aplicare 

evidență 

Centrul de 

Plasament 

Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 

 

   

9.  

aplicare Centrul de 

Plasament 

Plopeni 

Vasile ILIE 

 

   

10.  

informare 

evidență 

arhivare 

Secretariat 

tehnic 
Mirela Călin 
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

 

 10.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10.2. 
 

 

 

 

 

  

 

Manager 

de caz 

Echipa multidisciplinară 

Manager de caz- 

Întocmire PIP, în 

colaborare cu echipa 

 

 

 

Id
en

tificare 

m
o

d
alități d

e 
rein

teg
rare 

 

Informare copil cu privire la condițiile de 

încetare a îngrijirii în CR 

Membrii echipei 

Întocmire și aplicare PIS 

 

MC întocmește raport de 

consiliere și informare copil 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază raport de 

consiliere și informare copil 

Șef centru/ complex 

 vizezază raport de consiliere 

și informare copil 

Manager de caz- întocmește și revizuiește PIS pentru menținerea legăturii 

cu părinții și PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

Coordonator personal de 

specialitate vizezază PIS 

Șef centru/ complex 

 vizezază PIS 
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10.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- efectuezază vizite în familie 

- consiliază familia 

 

MC- Întocmește raport de vizită/ raport de întâlnire/ raport de 

reevaluare a condițiilor care au dus la luarea măsurii de protecție 

Coordonator personal de specialitate vizezază raport de vizită/ 

raport de întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au 

dus la luarea măsurii de protecție  

Șef centru/ Șef complex vizează raport de vizită/ raport de 

întâlnire/ raport de reevaluare a condițiilor care au dus la 

luarea măsurii de protecție 

Manager de caz- face evaluarea copilului 

 

MC- Întocmește raport de 

evaluare trimestrial 

Coordonator personal de specialitate 

vizezază raport de evaluare 

Șef centru/ Șef complex vizează 

raport de evaluare 



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova 

 

 

Procedura operatională privind 

Încetarea îngrijirii în centrul 

rezidențial 

Ediţia I 

Revizia - 0 

Cod: PO SRC-02 Exemplar nr. 1 

 

Pagina 29 din 30  

10.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz- întocmește dosarul de revocare  

MC- depune dosarul la DGASPC Prahova 

MC- primește de la SMC hotărârea/ 

SC/ PRU  de revocare a măsurii 

MC- informează șef centru/ șef complex privind revocarea 

- întocmește documentația pentru obținerea drepturilor bănești 

cuvenite fostului beneficiar 

-întocmește fișa de încetare a serviciilor 

-predă documentele personale ale copilului 

Coordonator- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

șef centru/ complex- se asigură că beneficiarul 

primește drepturile bănești cuvenite 

- se asigură că fostul beneficiar are transport  și 

însoțitor asigurat 

șef centru/ complex- vizează fișa de încetare a serviciilor 

-vizează procesele verbale de primire a documentelor/ 

obiectelor personale ale fostului beneficiar 

Coordonator-vizează procesele verbale de primire a 

documentelor/ obiectelor personale ale fostului beneficiar 

- completează și păstrează registrul de evidență a încetării 

serviciilor 
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11. ANEXE- 5 pagini 

1. Anexa nr.1.(PO SRC-02.1) -2 pagini “Fișă de încetare a acordării serviciilor”; 

2. Anexa nr.2.(PO SRC-02.2) -1 pagină “Raport de întâlnire”;  

3. Anexa nr.3.(PO SRC-02.3) – 1 pagină “Raport de vizită”; 

4. Anexa nr.4.(PO SRC-02.4) – 1 pagină “Registru de evidență privind  încetarea serviciilor acordate 

copiilor  în centru rezidential”; 
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

1.1.Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului în cadrul centrelor rezidențiale pentru copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova 

prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea documentelor necesare, 

conform standardelor minime în vigoare. 

1.2 Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor 

pe care trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă, exploatare sau orice altă formă de violență 

1.3 Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor 

de identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă , exploatare sau orice altă 

formă de violență,  să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  creşterea  şi  educarea  

copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.   

 1.4. Sprijină acțiunile de auditare internă la nivelul DGASPC Prahova și acțiunile de control 

efectuate de alte organisme abilitate, precum și actul managerial. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII. 

 

Prezenta P.O. se aplică activităţii de soluționare a situațiilor privind  identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului din centrul rezidențial.  

 Prezenta procedură operatională se aplică tuturor centrelor rezidențiale pentru copii/tineri 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURATE 

3.1. Reglementări internaţionale:  

- Standardele de control intern ale Comisiei Europene, ediţia 2007; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/ 1990, 

republicată; 

3.2. Legislaţie primară:  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr.87/ 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003; 

- Legea nr. 292/ 2001 asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul Civil, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară: 

-   Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.25/2019 pentru aprobarea SMC pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar 

sau definitiv de părinţii săi 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul secretarului de stat al A.N.P.C.A. nr.288/2006 pentru aprobarea SMO privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Ordinul ministrului muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 286/ 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

- Hotarârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Ordin SGG nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

3.4. Legislaţie terţiară: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C.  Prahova 

- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Prahova 

- Fişe de post 
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- Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

- Dispoziţii şi note de serviciu emise de către conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova, 

- Note interne emise de către Şeful C.S.C. / C.P. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 

4.1. Definiţii  

 Activitate procedurabilă-  Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/ entităţii publice; 

 Abuz asupra copilului - Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau auroritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea  fizică sau psihică a 

acopilului. 

 Abuzul fizic- Vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 

cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un 

rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului în prezent sau în viitor. 

 Abuzul emoţional - Expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. 

 Abuzul sexual - Implicarea unui bemeficiar în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să 

le înţeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi 

sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile 

sociale legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără 

penetrare sexuală. 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Consiliere - este un tip de relaţie în care o persoană specializată acordă ajutor unei alte 

persoane care traversează o perioadă mai dificilă, pentru descoperirea propriilor resurse. Consilierea 

poate fi socială,  psihologică, educaţională, juridică, imobiliară, religioasă etc. 

 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu 

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi 

eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma 

"control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice; 

 Coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale entităţii 

publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia; 

 Exploatarea copilului - Executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori 

cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate. 

 Exploatarea sexuală - Reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă un 

adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi bunăstare 

fizică şi psihică 
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 Ediţie procedură – forma iniţială a procedurii; în cazul în care apar noi ediţii ale 

documentelor de referinţă şi se realizează modificări structurale în conţinutul procedurii; de regulă 

la a-3-a revizie; dacă volumul modificărilor depăşeşte circa 50% din conţinutul reviziei anterioare; 

 Entitate publică - Autoritate publică, instituţie publică cu personaliate juridică care 

utilizează fonduri publice; 

 Evaluare –  activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind 

starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 

criterii şi prin care poate fi influenţată evoluţia sistemului. 

 Echipa pluridisciplinară – asocierea unor membri cu specializări şi competenţe  diferite , 

care au ca scop comun îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor, care lucrează interdependent în 

planificarea activităţilor propuse, în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor pentru 

implementarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite  

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde: 

denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu 

alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare 

realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv; 

 Instruire – proces de predare a unor cunoştinţe şi deprinderi 

 Informare – acţiunea de a aduce la cunoştinţă date noi, de a furniza/ de a comunica 

informaţii 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi 

formulării unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau 

reintegrare socială 

 Manager de caz -  este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de SMO 

privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aprobate prin Ord. 

ANPDCA nr.288/ 2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului 

 Neglijarea copilului - Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 

responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.  

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără 

aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice; 

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Plan individualizat de protectie - Document tip prevăzut în Ordinul secretarului de stat al 

A.N.P.C.A. nr.286/ 2006, instrument de lucru prin care se realizează planificarea serviciilor, 

prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia 

şi a familie sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu 

familial stabil, permanent, în cel mai scurt timp posibil. Este întocmit de managerul de caz/persoana 
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desemnatădesemnat împreună cu echipa multidisciplinară, cu părinţii copilului şi cu copilul, după 

caz;  

 Program de interventie specifică - Anexe ale PIP care conţin obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, activităţi corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul 

desemnat, modalitatea de reevaluare a acestor programe, întocmite de profesioniştii din cadrul C.P. 

 Plasament – masura de protectie specială cu caracter temporar, care poate fi dispusă, în 

condiţiile legii, faţă de 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; 

 Plasament în regim de urgenţă- masura de protecţie specială cu caracter temporar, care se 

stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui 

abandonat în sistem sanitar;  

 Persoana desemnată – persoană care preia din atribuţiile titularului nominalizat în prezenta 

procedură, prin desemnarea în scris ( notă internă) de către şeful de centru/complex 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, 

necesare ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 

50% din conţinutul procedurii; 

 Relaţie – raport social dintre două sau mai multe persoane care se afla in poziţii de 

proximitate, in care interacţionează sau se influenţează reciproc  

 Termen – interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se 

întâmple ceva; 

 Traficul de persoane - Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 

persoane în scopul exploatării acesteia 

 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau 

de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsucirea 

braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau 

piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea armelor. 

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei 2 parteneri le 

stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 
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 Violenţa sexuală - Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute şi 

diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzând şi violul marital 

 Violenţa prin deprivare/neglijare - Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 

incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor necesare persoanei pentru toate aspectele 

vieţii sale: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii - în contextul 

în care familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 

protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de libertate, abandonul de familie, 

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 A. Aprobare 

2 Ah. Arhivare 

3 Ap. Aplicare 

4 DGASPC PH Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

5 E. Elaborare 

6 PO Procedura operaţională 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8 RI Regulament intern 

9 MOF Metodologie de organizare şi funcţionare 

10 V. Verificare 

11 PIP Plan individualizat de protecţie  

12 PIS Program de intervenţie specifică 

13 SMO Standarde minime obligatorii 

14 SMC Standarde minime de calitate 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SAU A PROCESULUI  

5.1. Generalităţi  

Beneficiarii centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Prahova au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme 

de violenţa, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de 

protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc.  

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 

sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizica, mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică psihică a copilului, atât in familie, cât şi în instituţiile care 

asigură protecţia, ingrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de  învăţământ, precum şi 

în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, verbal, psihic, sexual, economic), cât şi orice 

formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de 

către personalul centrului,  alţi beneficiari,  membri de familie și orice alte persoane cu care aceştia 

au venit în contact. 

 

5.2. Modul de lucru 

 Prevenţie şi informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijare, exploatare sau orice 

altă formă de violență asupra copilului:  
Centrul organizează sesiuni de informare a personalului şi beneficiarilor centrului cu privire 

la tipurile de abuz si neglijare exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, 

modalitătile concrete de identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  

consecinţelor abuzului, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență asupra copilului. 

Sesiunile sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului şi în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor. 

Centrul facilitează accesul personalului la cursuri de formare cu privire la prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz, neglijării exploatării sau a oricărei alte formă de violență în 

relaţia cu copiii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de identificare și sesizare 

a eventualelor forme de abuz si neglijenta la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în 

comunitate. Cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Şeful centrului şi echipa pluridisciplinară implementează măsuri de prevenire şi identificare 

a situaţiilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului prin 

organizarea pentru personalul şi beneficiarii centrului a unor  sesiuni de informare, cursuri de 

formare şi alte activităţi cu privire la tipurile de abuz si neglijare, modalitatile concrete de 

identificare a semnelor, indicatorilor (fizici si psihici) precum şi a  consecinţelor abuzului şi 

neglijării. Sesiunile sunt consemnate, după caz, în Registrul privind instruirea și formarea continuă 

a personalului şi în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din 

partea personalului, asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau a 

unor persoane din afara centrului, din familie sau comunitate. 
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Identificarea cazurilor de abuz si neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Personalul centrului monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari atât în cadrul 

centrului cât şi în afara acestuia, în scopul prevenirii riscului de abuz sau neglijare , exploatare sau 

orice altă formă de violență şi identificării semnelor şi simptomelor caracteristice. Aceste semne nu 

sunt obligatoriu cauzate de o situaţie de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea asupra 

unei astfel de situaţii şi trebuie corelate cu alte date (contextul în care s-a întâmplat presupusul abuz, 

informaţii de la alţi profesionişti, eventuale probe etc.) pentru a afla cauza acestora.  

 Personalul din grupele de copii are obligaţia de a consemna în scris starea copiilor în 

momentul predării schimbului, în caietul special destinat acestui scop. Caietul se prezintă 

Coordonatorului de Centru pentru a se controla dacă exista situaţii în care se poate suspecta abuzul 

sau neglijenţa asupra unui beneficiar. Raportul privind starea copiilor se semnează atât de 

personalul care predă serviciul cât şi de cel care începe tura.  

 

Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi beneficiarul pot sesiza autorităţile abilitate prin 

lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă. 

Semnalarea se poate face verbal, telefonic, scris. Persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare întocmeste documentul – semnalare scrisă în care sunt descrise evenimentele, semnele 

observate, circumstanţele şi măsurile de urgenţă luate. 

Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 

neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul 

către conducerea DGASPC Prahova. 

Centrul deține un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare identificate, în care 

se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

Conducerea centrului monitorizează situația cazurilor de abuz și neglijare și are permanent 

evidența privind: numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora 

privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situaţii 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul 

cazurilor în care sunt implicaţi membri ai personalului centrului; numărul anual de situaţii care au 

necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, precum și intervenţia poliţiei şi a procuraturii. 

 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 

asupra copilului: 

Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijare se realizează în echipa pluridisciplinară şi 

interinstituţională care poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor 

specializate. Centrul va aplica măsurile dispuse de către DGASPC Prahova. 

Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost implicaţi într-o 

situaţie de abuz şi neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la 

serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul – 

DGASPC Prahova. 
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5.3.  Documente utilizate 

- Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.: înregistrarea sesiunilor de 

informare precum si a cursurilor de formare la care a participat personalul centrului 

- Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor: 

inregistrarea sesiunilor de informare privind identificarea, semnalarea si solutionarea 

situatiilor de abuz si neglijare; activităţi specifice în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Caietul de predare-primire ture : permite înregistrarea semnelor care indica prezenţa unor 

posibile cazuri de abuz si neglijare 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate: 

inregistrarea situatiilor de abuz si neglijare 

- Semnalare scrisă: document întocmit de către persoana care identifică situaţia de abuz sau 

neglijare în care sunt descrise evenimentele, semnele observate, circumstanţele şi măsurile 

de urgenţă luate 

- Informare – document redactat de către Şeful de Centru în urma analizei conţinutului 

semnalării scrise; documentul include opinia Şefului de Centru cu privire la cele relatate 

 

5.4. Resurse necesare 

 Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

Resurse umane:  personal centru 

Resurse financiare necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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6.RESPONSABILITĂŢI 

Psiholog/Asistent social/persoană desemnată 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

personalului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele interne de instruire a 

beneficiarului cu privire la identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz 

şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi interinstituţională în vederea 

soluţionării cazurilor de abuz/neglijenţă semnalate şi îşi exprimă punctul de vedere 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Iniţiază sau participă la activităţi specifice  în scopul acordării sprijinului emoţional 

pentru copiii care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare   

- Consemnează activităţile specifice de acordare a sprijinului emoţional pentru copiii 

care au fost supuşi unor situaţii de abuz sau neglijare în Registrul de evidenţă privind 

informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

 

Şef centru/ complex 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute 

de formatori acreditaţi 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- facilitează obţinerea resurselor materiale necesare, în limitele permise de buget şi de 

prevederile legale,  pentru îndeplinirea activităţilor propuse  

- facilitează participarea copiilor/tinerilor şi a personalului la sesiunile de formere, 

informare, informare, consiliere 

- solicită psihologului/persoanei desemnate consilierea  beneficiarului implicat în 

situaţii de abuz sau neglijenţă 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru obţinerea unor puncte de vedere cu privire 

la suspiciunile cu privire la existenţa unei situaţii de abuz sau neglijenţă 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire 

internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- analizează conţinutul semnalării, verifică realitatea celor semnalate, redactează şi 

transmite informarea, însoţită de opinia sa scrisă, către conducerea executivă pentru 

luarea măsurilor corespunzătoare 

- Semnează, verifică  documentele, registrele întocmite  

 

Personalul care interacţioneaza direct cu copiii/tinerii ( care au atribuţii clare în privinţa 

educaţiei, îngrijirii, supravegherii, consilierii)  
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- Participă la acţiuni de informare, cursuri de formare în vederea prevenirii, identificării, 

semnalării şi soluţionării cazurilor de abuz şi neglijenţă, consemnate în Registrul 

privind instruirea și formarea continuă a personalului 

- Iniţiază activităţi de informare, instruire pentru beneficiari cu privire la identificarea, 

semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, care vor fi consemnate în 

Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor 

- Participă la cursurile de  perfecţionare, cursuri formalizate realizate de furnizorii de 

formare,  pentru care primeşte delegaţie 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  

- Persoana care a participat la un curs prezintă colegilor informaţiile diseminate in 

cadrul respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 

Personalul care interacţionează indirect cu copiii/tinerii – personalul din compartimentul 

contabilitate-administrativ, personalul celorlalte compartimente care au atribuţii în centrul de 

plasament  

- Ia cunoştinţă despre modalităţile de identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor 

de abuz şi neglijenţă 

- Participă la şedinţele interne de instruire a personalului cu privire la modalităţile de 

identificare, semnalare si soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă 

- Participanţii la un curs formalizat trebuie să prezinte la revenirea în unitate  copii ale 

certificatelor de participare/  materialele prelucrate sau, in lipsa acestora, copia 

delegaţiei de participare la curs, documente pe care le va preda inspectorului/ 

persoanei desemnate pentru ataşarea la dosarul anexat Registrului privind instruirea 

şi formarea continuă a personalului.  
- Persoana care a participat la un curs având teme conexe privind interacţiunea şi 

relaţionarea cu copiii/tinerii prezintă colegilor informaţiile diseminate in cadrul 

respectivei formari la prima sesiune de lucru internă după revenire. 
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7. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediţia 

Data  

ediţiei 
Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

10.1 Preventie, informare cu privire la cazurile de abuz şi neglijenţă: 

10.1.1  instruirea personalului cu privire la măsurile de prevenire şi modalităţile de 

identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi neglijenţă: 

 

 

 

 

10.1.2 instruirea beneficiarilor cu privire la cu privire la  măsuri de prevenire şi 

modalităţi de identificare, semnalare şi soluţionare a situaţiilor de abuz şi 

neglijenţă 

 

 

 

10.2 Identificarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Semnalarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă 

1.  

Persoana, 

angajatul sau 

beneficiul 

observă, are 

suspiciuni sau 

identifică semne 

de posibil abuz 

şi/sau neglijare 

şi le transmite 

personalului 

 

1. 

Persoana 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare scrisă 

în care descrie 

evenimentele, 

semnele 

observate, 

circumstanţele şi 

măsurile de 

urgenţă luate 

 

4.  

Şeful de centru 

analizează conţinutul 

semnalării, verifică 

realitatea celor 

semnalate, redactează şi 

transmite informarea, 

însoţită de opinia sa 

scrisă, către conducerea 

executivă 

D.G.A.S.P.C.Prahova 

pentru luarea măsurilor 

corespunzătoare 

 

3. 
Persoana desemnată 

înregistreză 

Semnalarea Scrisă în 

Registrul de 

evidenţă a cazurilor 

de abuz, neglijenţă 

sau discriminare 
identificate 

 

4.  

Persoana care 

identifică sau are 

suspicinea existenţei 

unui caz de abuz 

şi/sau neglijenţă 

întocmeşte 

documentul 

Semnalare Scrisă sau 

apelează la un angajat 

al Centrului pentru 

redactarea acesteia  

2. 

Persoana care 

întocmeşte 

documentul o 

aduce la 

cunoştinţa Şefului 

de Centru / 

D.G.A.S.P.C. 

Prahova  
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11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 
 

 

Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate 

 

 

Nr.

crt 

Data 

înregistrării 

cazului 

Descrierea situaţiei şi documente înregistrate 

Nume,prenume 

persoana care a 

identificat 

situaţia 

Semnalare 

scrisă: număr şi 

data înregistrării 

Instituţii sesizate 

şi data 

Măsuri întreprinse şi 

modalitatea de 

soluţionare 
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Aprobat, 

Director Executiv 

Călin Viorel  
 

 

PROCEDURA PRIVIND  

CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR 

COD: SRC - 12 

 
Ediţia   ,  Data ______________ 

 

 

 

 
 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.3 Avizat Stavre Liliana Presedinte CIM   

1.2 Verificat Şindilă Mihaela  
Director Executiv 

Adjunct 
  

1.1 Elaborat 
Ghiran 

Alexandra 
Psiholog  

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ____/ _________  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16 

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148 

Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
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1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Scopul prezentei proceduri constă în asigurarea unui cadru unitar pentru controlul 

comportamentului copiilor în cadrul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri 

din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova prin stabilirea etapelor, descrierea acţiunilor specifice şi întocmirea 

documentelor necesare, conform standardelor minime în vigoare. 

Prin această procedură se urmăreşte clarificarea tuturor aspectelor şi responsabilităţilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru 

copii/tineri din cadrul  D.G.A.S.P.C. Prahova în legătură cu controlul comportamentelor copiilor, 

metodologia disciplinarii pozitive, prevenirea utilizării metodelor ce implică violenţa psihologică sau 

fizică asupra beneficiarilor sau a altor forme de abuz 

Prezenta procedură îşi propune să furnizeze documentaţia adecvată derulării activităţilor care 

vizează controlul comportamentului copiilor, să asigurare stabilitatea  şi  continuitatea  în  îngrijirea,  

creşterea  şi  educarea  copilului, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.  
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2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Prezenta procedură se referă la activitatea de control comportamental al beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale pentru copii, care funcţionează în subordinea DGASPC Prahova. 

  

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul activităţii procedurate sunt: 

- Informarea, instruirea personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul 

comportamental, drepturi si obligaţii 

- Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale de către personalul centrului 

- Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate ale beneficiarilor 

- Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate 

- Aplicarea măsurilor restrictive 

 

Principalele acţiuni specifice activităţilor sunt: 

- Organizarea sesiunilor de informare şi instruire a personalului şi beneficiarilor centrului cu 

privire la controlul comportamental, drepturi, obligaţii etc. 

- Observaţia comportamentului beneficiarilor 

- Aplicarea măsurilor de control comportamental (măsuri educative, măsuri restrictive etc. 

- Întocmirea Fişei de abateri (anexa 1) 

- Întocmirea Fișei speciale de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (anexa 2)  

- Întocmirea altor documente cu privire la comportamentul beneficiarilor: minute, procese 

verbale etc. în scopul optimizării controlului comportamental 

 

Compartimentele/persoanele implicate în procesul activităţii sunt: 

- Centrele rezidenţiale pentru copii: personal de conducere, personal de specialitate, de îngrijire 

şi asistenţă 

- Manager de caz 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

3.1 Reglementări Internaţionale  

 Lege nr. 18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului 

 Lege nr. 87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care 

privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 

3.2. Legislaţie primară  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3.3. Legislaţie secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomeclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială 

3.4 Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova 

 Regulamentul de ordine interioara al D.G.A.S.P.C Prahova 

 Codurile etice şi deontologice ale profesiilor 

 Fişe de post 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

4.1 Definitii 

 Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, 

fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice; 

 Abateri – comportamente neadecvate, antisociale sau distructive ale beneficiarilor 

 Beneficiar – copil sau persoană de vârstă de peste 18 ani care beneficiază de măsura de 

protecţie specială - plasament 

 Copil - Orice persoană în vârstă de până la 18 ani 

 Controlul comportamentului copiilor - reacţiile şi măsurile adoptate de către personalul de 

îngrijire pentru a gestiona comportamentul copiilor/tinerilor  

 Contenţionare – măsură restrictivă aplicată în unităţile sanitare, cu aprobarea medicului, 

respectând procedurile si legislaţia specifică unităţilor sanitare 

 Comportament deviant – comportament ce produce vătămări copilului/beneficiarului, altor 

persoane ori distrugeri importante de bunuri materiale  

 Disciplinarea pozitivă – metode şi tehnici de comunicare şi interacţiune cu beneficiarii având 

drept scop modificarea abaterilor comportamentale şi creşterea frecvenţei comportamentelor 

prosociale 

 Măsuri restrictive – restricţionarea posibilităţii de mişcare a unei persoane utilizând minimul 

forţei fizice necesare pentru a stopa un comportament violent, periculos, în raport cu propria 

persoană sau cu alte persoane, atunci când alte măsuri nu au dat rezultate, fără a recurge la 

mijloacele sau echipamentele specifice contenţionării  

 Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în 

scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare; 

 Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage 

sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

 Resurse - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare 

ca intrări  pentru ca strategiile de lucru să fie operaţionale; 

 Revizie procedură - acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din 

conținutul procedurii; 

 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor 

individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează 

sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului 

cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 

responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 

aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 

respectiv; 

 Intervenţia - Acţiunile şi activităţile derulate de profesionişti cu scopul evaluării şi formulării 

unei diagnoze multidimensionale şi implementării PIP/ planului de reabilitare şi/sau reintegrare 

socială 
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 Violenţa asupra copilului - Reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de 

orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 

dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. 

 Violenţa fizică - Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică 

îndreptată asupra victimei. Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, 

folosirea armelor. Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe 

care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează împreună 

 Violenţa psihologică - Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate 

manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice preferate, 

privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Acest tip de violenţă 

cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu 

responsabilităţi, degradarea şi distorsionarea realităţii. Totodată, reprezintă un factor central în 

controlul şi manipularea partenerului 

 

 

 

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
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5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

5.1 Generalităţi 

 Controlul comportamentului copiilor/tinerilor se referă atât la gestionarea activităţii 

copiilor/tinerilor, cât şi la modul în care personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial îşi 

controlează propria conduită în situaţii precum: 

- situaţii ce presupun pericol fizic, riscuri la adresa integrităţii corporale 

- situaţii care presupun exprimarea nevoilor şi impulsurilor psiho‑biologice (de exemplu, nevoia 

de mîncare, de somn, de lichide, de activitate sexuală, nevoia de atentie, de afectiune, de 

stimulare cognitiva etc) şi satisfacerea lor; 

- situaţii care presupun interacţiuni personale şi sociale în interiorul centrului, familiei, în 

comunitate etc. 

Controlul comportamentului copiilor/tinerilor de către adulţi se bazează pe: 

- existenţa unui set unitar, coerent de reguli, obligaţi, îndatoriri, consecinţe-sancţiuni 

- asumarea de către adult a responsabilităţii păstrării controlulului asupra propriului 

comportament  

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup și 

societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt trataţi de personal în mod constructiv, 

fără excese sau subiectivism.  

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie sa 

demonstreze prin propriul comportament (ton, limbaj, vocabular, postura corpului etc.) modele de 

relaţionare, comunicare nonviolentă, pozitivă, rezolvare de conflicte şi probleme, având în vedere 

valorile de respect, recunoaşterea şi repararea greşelilor, demnitate umană etc. 

Personalul centrelor rezidenţiale şi centrelor de tip familial pentru copii/tineri trebuie să 

reacţioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor şi, în cazul unor comportamente 

inacceptabile repetate ale acestora, să hotărască și să aplice sancţiuni constructive, cu scop educativ. 

Personalul centrului observă, analizează comportamentele neadecvate şi nepotrivite ale 

copiilor, identifică nevoile care motivează aceaste comportamente, îndrumă copiii spre adoptarea unor 

comportamente  şi aplică măsuri disciplinare – sancţiuni constructive, cu scop educativ, în cazul 

abaterilor. 

Măsurile disciplinare - sancţiuni constructive, cu scop educativ pot fi: 

- Mustrarea verbală a comportamentului nepotrivit şi oferirea unor explicaţii suplimentare 

- Retragerea atenţiei acordate comportamentului neadecvat şi  refuzul reacţiei dorite din partea 

îngrijitorilor (de pildă, mustrarea verbală îi poate face pe unii copii să simtă că ai au puterea de 

a provoca supărare adulţilor şi astfel să obţină o stare de plăcere, un sentiment de putere); 

copilul este astfel informat prin lipsa de acţiune că acel tip de comportament nu‑i va aduce nici 

un beneficiu. Se recomandă ignorarea comportamentelor de criză (tantrum) în condiţiile în care 

nu se identifică existenţa pericolului autovătămării sau al vătămării altor persoane  

- Retragerea privilegiilor pe o perioada determinată (de exemplu neacordarea biletelor de voie de 

ieşire din centru, restricţionarea accesului la televizor, telefoane mobile sau alte activităţi) 

- Acordarea unor sarcini administrative (de autogospodărire) suplimentare 

- Acordarea unor sarcini educative suplimentare 
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Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi:  

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  

c) penalităţile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal 

medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  

f) privarea de medicaţie sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  

i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii.  

 

5.2 Documente utilizate 

-Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului – sunt consemnate sesiuni de 

informare sau formare privind disciplinarea pozitivă a copilului 

-Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și consilierea beneficiarilor – sunt consemnate 

sesiunile de informare, instruire, consiliere 

-Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite 

-Caietul de predare-primire ture – se consemnează abaterile disciplinare, încălcari ale programului si 

regulamentului centrului, observaţii privind nevoile copiilor etc. 

-Fişa de abatere – se consemnează descrierea comportamentelor neadecvate, măsurile luate, alte 

observaţii relevante (Anexa 1) 

-Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului – sunt consemnate situaţiile în 

care se aplică măsuri restrictive copiilor (Anexa 2) 

-Fişele de evaluare: socială, educațională, psihologică și medicală – se consemnează rezultate şi 

observaţii relevente cu privire la comportamentul beneficiarilor 

-Alte documente: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, Regulamentul intern al centrului, Minute, 

Procese Verbale 

 

5.3 Resurse necesare 

-Resurse materiale: mobilier birou, linii telefonice, calculatoare personale, programe operare PC, 

imprimante, reţea internet, materiale informatice, consumabile birou/ birotică. 

-Resurse umane:  personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de 

specialitate şi auxiliar 

-Resurse financiare: necesare în vederea asigurării şi întreţinerii logisticii necesare desfăşurării 

activităţii. 
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5.4  Modul de lucru 

   Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

Scopul acestei etape este de a asigura un cadru previzibil exprimat prin reguli, acţiuni şi 

consecinţe clare, cunoscute şi aplicate de către beneficiari şi angajaţi. Se vor derula periodic sau ori de 

câte ori este nevoie acţiuni de informare, instruire, cu privire regulamentul centrului, drepturi şi 

obligaţii, modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, disciplinare pozitivă etc., pentru beneficiarii 

şi personalul centrului.  

Instruirea peronalului se poate realiza intern, prin şedinţe de lucru cu membrii personalului sau 

extern, prin participarea la cursuri susţinute de formatori acreditaţi. Personalul de conducere se asigură 

că întregul personal al centrului, cu precădere categoriile care interacţionează direct cu copiii/tinerii, 

participă la sesiuni de instruire. Temele dezbătute pot avea ca scop înţelegerea nevoilor,  a 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale conduitei specifice beneficiarilor din centru în vederea 

identificării modalităţilor de intervenţie. Aceste modalităţi sunt comunicate în cadrul şedinţelor 

trimestriale ale echipei pluridisciplinare şi în sesiunile de instruire internă, fiind consemnate în minute/ 

procese verbale, după caz. Sesiunile se înregistrează în Registrul privind instruirea și formarea 

continuă a personalului. 

Pentru beneficiarii centrului, personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (psiholog, 

asistent social, asistent medical, instructor de educatie etc.) organizează sesiuni de informare, instruire 

şi consiliere pentru furnizarea unor explicaţii suplimentare adaptate nivelului de înţelegere şi 

dezvoltare a copilului cu privire la drepturi, obligaţii, programul şi regulamentul centrului, consecinţe 

şi măsuri disciplinare. Regulamentul centrului, drepturile şi obligaţiile sunt afişate în locuri accesbile 

iar personalul centrului face apel la acestea ori de câte ori este nevoie. Sesiunile se consemnează în 

minute, procese verbale şi se înregistrează în Registrul de evidenţă privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarilor. 

 

 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent 

medical, instructor de educatie etc.) monitorizează, observă şi analizează comportamentul 

beneficiarilor în diferite contexte de viaţă, colaborând şi cu alte persoane din afara centrului: familia 

beneficiarului, cadre didactice. Rezultatele analizei comportamentelor beneficiarilor se înregistrează, 

după caz, în Minute, Procese verbale, Caietul de predare-primire ture, Fişe de abateri (Anexa 1). 

Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea: 

- prevenirii angajării copilului în  comportamente neadecvate se realizează prin observarea şi 

recunoaşterii semnelor comportamentale ale stării de tensiune ce preced iniţierea 

comportamentelor nepotrivite ale copilului.  

- identificării riscurilor situaţionale: riscuri la adresa integrităţii corporale sau psihice proprii sau 

a altor persoane; riscul de a deteriora bunuri, obiecte; risc de a suferi abuzuri (emotional, 

psihologic, verbal etc.) sau de a intra în diverse situaţii de exploatare etc. 

- identificării preferinţelor, intereselor, preocupărilor individuale ale beneficiarilor  

- identificării nevoilor care motivează comportamentul  

Pentru comportamentele care depaşesc limitele general acceptate, persoana/ persoanele de 

serviciu la grupa de copii în momentul apariţiei comportamentului nedorit sau persoana care preia 

copilul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul petrecut întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1). 
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 Comportamentele care depaşesc limitele general acceptate pentru care se întocmeşte fişa de 

abatere (Anexa 1) pot fi: 

- fuga din centru  

- „chiulul” repetat de la şcoală 

-  agresiunea fizică sau verbală faţă de adulţi/salariaţi/profesori 

- violenta fizica sau psihologica fata de alti copii/beneficiari (care dăunează stării de sănătate, 

integrităţii corporale) 

- bullying -comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire produs 

intenţionat, repetat 

-  agresiune verbală/fizică în spaţii publice (stradă, şcoală, mijloace de transport în comun, 

parcuri etc.)  

- expunere indecentă în locuri publice sau în spaţiul virtual 

- comportament provocator  sexual sau neadecvat, inclusiv autostimularea sexuala în spaţiile 

comune, în prezenţa altor persoane 

- exhibitionism  (perversiune sexuală caracterizată prin nevoia de etalare în public a 

organelor genitale) 

- vandalism (distrugerea intenţionată a bunurilor) 

- consumul de alcool şi/sau de substanţe nocive 

- deţinerea şi promovarea de materiale obscene sau pornografice 

- deţinerea de obiecte periculoase 

- furt  

- autoagresiuni conştiente, ameninţările sau tentativele de suicid  

 

 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele neadecvate: 

   Scopul acestei etape este de a obţine informaţii utile în vederea selectării modalităţilor de 

intervenţie şi de control comportamental, în funcţie de motivaţia beneficiarilor de a se angaja în 

comportamente neadecvate, care poate fi: 

- de a comunica o nevoie (nevoie de atenţie, nevoie de stimulare fizica/cognitivă, de exprimare 

si procesare a emoţiilor/trăirilor, nevoia de siguranţă, nevoia de control, nevoia de autonomie, 

nevoi biologice/fiziologice: mâncare, mişcare, impulsuri sexuale etc.) 

- de a obţine ceva (o stare de plăcere, un beneficiu, o activitate preferată, atenţia unei persoane 

anume etc. 

- de a evita ceva (o activitate, o persoană, o „pedeapsă” etc.)  

Este necesară ajustarea aşteptărilor angajaţilor centrului faţă de beneficiari în functie de nivelul 

de dezvoltare, educaţia şi valorile culturale ale mediului de provenienţă. 

   Personalul de conducere împreună cu personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă al 

centrului desfăşoară întâlniri, consemnate în documente specifice (minute, procese verbale etc.) în care 

sunt dezbătute informaţiile privind: 

- opiniile, preferinţele, preocupările, interesele şi dorinţele beneficiarilor, exprimate direct 

(verbal ori în scris) sau observate; nivelul de dezvoltare, înţelegere şi repere culturale ale 

acestora 

- comportamentele nepotrivite, nedorite, disruptive sau antisociale, încălcări ale regulamentului 

sau drepturilor si obligaţiilor; se analizează contextul în care apar comportamentele vizate, 

consecinţele imediate şi cele pe termen scurt, frecvenţa comportamentelor etc. 

- situaţiile de risc sau pericol de încălcare a drepturilor; se pune în discuţie probabilitatea 

apariţiei riscurilor 
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 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

   Această etapă constă în aplicarea unor răspunsuri adecvate de către personalul de specialitate şi 

de îngrijire şi asistenţă al centrului (psiholog, asistent social, asistent medical, instructor de educatie 

etc.) la nevoile şi riscurile situaţionale identificate precum:  

- metode pentru disciplinarea pozitivă ţinând cont de interesele, preocupările şi nevoile 

individuale identificate: utilizarea recompenselor sociale (atenţie, laude, încurajări, aprobări 

verbale), popunerea unor activităţi pentru exersarea şi validarea comportamentelor prosociale 

- asistenţă psihologică (intervenţii clinice primare – psihoterapie, consiliere psihologică): se 

realizează de către psiholog, care consemnează rezultatele în documentele specifice activităţii 

psihologului 

- sancţiuni constructive, cu scop educativ: mustrare verbală, retragerea atenţiei, retragerea 

privilegiilor pe o perioadă determinată, acordarea unor sarcini administrative sau educative 

etc.; pentru a se asigura eficienţa controlului comportamental, este nevoie să existe o 

corespondenţă logică între comportamentul neadecvat şi sancţiunea aplicată, aceasta trebuind 

să fie percepută ca o consecinţă naturală, firească; de multe ori este nevoie de explicaţii 

suplimentare, adaptate nivelul de dezvoltare, pentru ca beneficiarul să înteleagă legătura dintre 

comportamentul nepotrivit şi consecinţele sale, inclusiv sancţiunea aplicată. Sancţiunea 

aplicată se consemnează în fişa de abateri (Anexa 1). 

- intervenţii de criză sau măsuri restrictive care se aplică situaţiilor de urgenţă, în scop de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de 

bunuri materiale 

 

 Aplicarea măsurilor restrictive: 

Măsurile restrictive, prin care se întelege aplicarea forţei fizice în scopul limitării posibilităţii 

de mişcare a altei persoane (de exemplu, prin imobilizare, izolare etc) reprezintă ultimă soluţie de 

prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri 

materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Se 

recomandă acţiunea în echipă (cel puţin două persoane). 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 

de ore.  

Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și. în 

funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, 

factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana 

responsabilă. 

Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de 

specială de evidență a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătății 

copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; 

numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv 

copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze 

înregistrările. Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) este 

disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății. 

Coordonatorul centrului desemnează persoana autorizată să efectueze înregistrările din Fişa speciala 

de evidentă a comportamentelor deviante ale copilului (Anexa 2) 
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6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

Personalul de conducere al centrului: şef centru/şef complex, coordonator personal de 

specialitate: 

- facilitează, în limita bugetului aprobat, participarea personalului la cursuri susţinute de 

formatori acreditaţi 

- iniţiază şi participă la sesiunile de instruire internă pe tema controlului comportamental şi 

desemnează persoana care va întocmi procesul verbal de şedinţă 

- identifică surse de finanţare pentru cursurile respective 

- aprobă temele de instruire a personalului în cadrul sesiunilor interne lunare de lucru  

- avizează şi/sau propune metodele de control comportamental  

- avizează documentele întocmite în cadrul centrului 

- ia la cunoştinţă şi vizează documentele întocmite cu privire la controlul 

comportamental 

- întruneşte echipa pluridisciplinară pentru discutarea controlului comportamental în 

situaţii specifice 

- desemnează persoana care întocmeşte procesul verbal al sesiunilor de instruire internă  

- supervizează activitatea  personalului 

- se asigură de respectarea procedurii controlului comportamental  al beneficiarilor   

- este informat cu privire  la măsurile restrictive aplicate şi decide modalitatea de 

intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 

- Observă şi recunoaşte semnele comportamentale ale stării de tensiune ce preced 

iniţierea comportamentelor nepotrivite ale copilului 

- Identifică nevoile, preferinţele, dorinţele beneficiarilor şi propune modalităţi 

acceptabile de răspuns la aceste nevoi 

- Oferă prin propriul exemplu modele pozitive de interacţiune, comunicare pozitivă, 

asertivă,  nonviolentă, rezolvare de conflicte (comportament verbal şi nonverbal) 

- Îşi asumă responsabilitatea păstrării controlulului asupra propriului comportament  

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să 

se evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Comunica observaţiile personalului de conducere al centrului şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Propune şi aplică măsuri pentru disciplinare pozitivă, sancţiuni constructive, cu scop 

educativ 

- Participă la  aplanarea stărilor conflictuale şi la intervenţiile de criză  

- Ia măsuri imediate în situaţii de urgenţă: Salvare, Poliţie etc., informează Şef Centru şi 

DGASPC Prahova 

- Persoana/ persoanele de serviciu la grupa de beneficiari în momentul apariţiei 

comportamentului neadecvat care depăşeşte limitele general acceptate sau persoana 

care preia beneficiarul la revenirea în centru şi care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte Fişa de abateri (Anexa 1) 

- Participă la sesiuni de insturire, formare şi informare 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi îşi exprimă punctul de vedere  
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- Respectă prevederile privind controlului pozitiv al comportamentului copiilor/tinerilor 

- Efectuează instruirea beneficiarilor cu privire la controlul comportamental, 

regulamentul centrului, drepturi şi obligaţii în urma stabilirii acestei responsabilităţi în 

echipa pluridisciplinară şi întocmeşte documentele specifice 

- Persoana care efectuează instruirea beneficiarilor consemnează sesiunea într-un 

document specific (minută, proces verbal)  

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

 

Psiholog/Asistent Social 

- Contribuie prin intervenţiile sale, în limitele competenţelor profesionale, la identificarea 

nevoilor beneficiarilor şi a modalităţilor de control comportamental  

- Comunică observaţiile şi recomandările şefului de centru şi celorlalte persoane care 

interacţionează cu beneficiarul 

- Informeaza membrii echipei asupra particularităţilor copilului/tânărului astfel încât să se 

evite stările conflictuale şi prevenţia comportamentelor de risc 

- Propune comportamente alternative, acceptabile social, care satisfac nevoile identificate 

ale beneficiarilor 

- Întocmeşte materialele ce urmează a fi prezentate în şedinţele de informare, instruire a 

personalului şi beneficiarilor centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă, iniţiază şi sustine şedinţe de informare, instruire a personalului şi beneficiarilor 

centrului cu privire la controlul comportamental  

- Participă la şedinţele echipei plusidisciplinare şi işi exprimă punctul de vedere 

- Mediază conflictele şi consiliază beneficiarii şi salariaţii în privinţa abordării în situaţii 

conflictuale 

 

Asistent medical  

- comunică medicului specialist în psihiatria copilului/tânărului evenimentele deosebite si 

comportamentele neadecvate, aplicând măsurile recomandate de către medicul specialist 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive, monitorizează atent starea beneficiarului şi ia măsurile 

medicale care se impun; 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive întocmeşte Fişa de specială de evidență a 

comportamentelor deviante 

- în situaţia aplicării măsurilor restrictive va asigura examinarea beneficiarului în cauză de către 

un medic, în termen de maxim 24 de ore 

- ţine evidenţa specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive 
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7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
CSC „Raza de 

Soare” Băicoi 

Letiția 

MUȘAT 
      

2 
CSC ”Sf. Andrei” 

Ploiești 

Mihail George 

BRISCAN 
      

3 
CSC ”Sf. Maria” 

Vălenii de Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
      

4 
CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 

Monica 

DOBRE 
      

5 CSC Sinaia 
Maria 

ENACHE 
      

6 
CP Filipeștii de 

Târg 

Elena Gabriela 

MARIN 
      

7 CP Câmpina Marius MATU       

8 CP Plopeni Vasile ILIE       
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Scopul  

difuzării Compartiment 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă 

tura 

Data 

Retr. 

 

Semnă 

tura 

1.  
E, Ap 

CSC ”Sf. Andrei” Ploiești 
Mihail George 

BRISCAN 
    

2.  
Ap, V CSC ”Rază de Soare” 

Băicoi 
Letiția MUȘAT     

3.  Ap, V CSC Sinaia Maria ENACHE     

4.  
Ap, V CSC ”Sf. Maria” Vălenii de 

Munte 

Denisa 

GEORGESCU 
    

5.  
Ap, V CSC ”Sf. Filofteia” 

Câmpina 
Monica DOBRE     

6.  Ap, V CP Câmpina Marius MATU     

7.  
Ap, V 

CP Filipeștii de Târg 
Elena Gabriela 

MARIN 
    

8.  Ap, V CP Plopeni Vasile ILIE     
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10. DIAGRAMA DE PROCES 

     

10.1 Informare, instruire cu privire la controlul comportamental, drepturi si obligaţii: 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

10.1.1 Instruirea internă/externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere  

- iniţiază sesiuni de 

instruire internă sau 

faciliteaza accesul 

personalului la sesiuni de 

instruire externă pe tema 

controlului 

comportamental  

 -desemnează persoana 

care va întocmi procesul 

verbal al sesiunii interne 

 

2. 

Psihologul/ 

Asistentul social 

întocmeşte 

materialele ce 

urmează a fi 

prezentate  în 

cadrul sesiunilor 

de instruire 

internă 

 

3. 

Susţinerea 

sesiuni de 

instruire şi 

întocmirea 

procesului 

verbal de 

instruire internă. 

  

 

4. 

Persoana, sau persoanele 

care au beneficiat de 

instruire externă prezintă 

colegilor informaţiile 

acumulate şi întocmeşte un 

proces verbal de instruire 

internă 

 

2. 

Personalul de specialitate şi de 

îngrijire şi asistenţă oferă 

explicaţii suplimentare ori de câte 

ori este nevoie. 
 

1.  

Personalul de conducere: 

se asigură că regulamentul centrului, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor sunt afişate în locuri 

accesibile 

5. 

Înregistrarea documentelor 

justificative (adeverinţe, diplome, 

procese verbale etc.) în Registrul 

privind instruirea şi formarea 

continuă a personalului  
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10.1.3 Instruirea, informarea şi consilierea beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Analiza comportamentelor observate şi a riscurilor situaţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

6. 

Înregistrarea procesului 

verbal in Registrului 

privind 

informarea/instruirea şi 

consilierea 

beneficiarilor  

 

5. 

Întocmirea  

procesului 

verbal de 

sesiune de către 

persoana 

desemnată ca 

lector 

4. 

Dezbaterea 

temelor, 

exprimarea 

opiniilor şi a 

propunerilor 

participanţilor  

 

1. 

Personalul de conducere, 

psihologul, asistentul 

social sau alt angajat 

propun temele de 

informare, instruire sau 

consiliere ale beneficiarilor  

 

2. 

În şedinţa 

echipei de lucru 

se stabilesc 

temele si 

persoanele 

responsabile cu 

susţinerea 

sesiunilor  

 

3. 

Susţinerea 

seminarului  în 

data programată  

 

2. 

Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă: 

-transmite personalului de specialitate 

(asistent social, psiholog, asistent medical) 

şi personalului de conducere 

comportamentele de risc observate 

- aplică măsuri în situaţii de urgenţă 

- persoana/ persoanele de serviciu la grupa 

de copii în momentul apariţiei 

comportamentului nedorit sau persoana 

care preia copilul la revenirea în centru şi 

care ia la cunostinţă despre evenimentul 

petrecut întocmeşte fişa de abatere (Anexa 

1). 

 

 
 

1. 

Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă: 

- observă conduita beneficiarilor în 

centru şi în afara acestuia (preferinţe, 

interese, preocupări, nevoi, indicatori 

ai stării de tensiune etc.) 

- colaborează cu persoane, instituţii din 

afara centrului care interacţionează 

direct cu beneficiarii solicitănd 

informaţii cu privire la conduita lor  

-analizeaza riscurile situaţionale 
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10.3 Identificarea nevoilor care motivează comportamentele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4 Identificarea şi aplicarea unor răspunsuri adecvate la nevoile identificate: 

 

10.4.1 Aplicarea metodelor pentru disciplinarea pozitivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Personalul de conducere împreună cu 

personalul de specialitate şi auxiliar de 

îngrijire şi asistenţă al centrului desfăşoară 

întâlniri, consemnate în documente specifice 

(minute, procese verbale etc.) 

2. 

Informaţiile privind motivaţia şi 

nevoile beneficiarilor sunt 

utilizate pentru selectarea 

modalităţilor de intervenţie 

5. 

Personalul centrului discută în cadrul 

întâlnirilor de lucru şi consemnează rezultatele 

activităţilor şi metodelor aplicate în documente 

specifice: minute, procese-verbale etc.  

4. 

Personalul centrului 

utilizează recompensele 

sociale (atenţie, laude, 

încurajări, aprobări verbale) 

pentru comportamentele 

prosociale 

 

1. 

Personalul centrului 

oferă prin propriul 

exemplu modele 

pozitive de 

interacţiune, 

comunicare 

rezolvare de 

conflicte  

2. 

Personalul 

centrului 

organizează 

activităţi care 

vizează exersarea 

şi validarea 

comportamentelor 

acceptabile social 

prin implicarea 

directă în jocurile 

copiilor 

3. 

Personalul centrului 

aplică metode de 

prevenţie/intervenţie 

precum: „distragerea 

atenţiei”, „timp 

singur pentru 

liniştire”, separare 

de grupul de copii, 

însoţirea copilului 

într-un spaţiu 

securizant din 

centru  etc. 
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1.4.2 Asistenţă psihologică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Aplicarea sancţiunilor educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Psihologul observă, 

analizează, evaluează şi 

identifică nevoi pe care le 

discută în cadrul întâlnirilor 

de lucru 

2. 

Psihologul 

implementează 

programe de 

intervenţie – 

asistenţă 

psihologică 

3. 

Psihologul propune 

în cadrul întâlnirilor 

de lucru metode de 

intervenţie, 

recomandări şi alte 

observaţii 

 

1. 

Personalul centrului: 

 -aplică sancţiuni în 

acord cu nivelul 

dezvoltării, gradul de 

întelegere al 

beneficiarilor şi natura 

ori gravitatea 

comportamentului 

nedorit: 

- Mustrarea verbală  

- Retragerea atenţiei  

- Retragerea 

privilegiilor pe o 

perioada determinată  

- Acordarea unor 

sarcini 

(administrative/de 

autogospodărire 

etc.) suplimentare 

 

2. 

Personalul 

centrului: 

- oferă explicaţii 

suplimentare, 

adaptate nivelul de 

dezvoltare, pentru 

ca beneficiarul să 

înteleagă legătura 

dintre 

comportamentul 

nepotrivit şi 

consecinţele sale, 

inclusiv sancţiunea 

aplicată 

3. 

Personalul 

centrului:  

 -consemnează 

sancţiunile 

aplicate şi alte 

observaţii în 

Fişele de 

consemnare a 

comportamentelor 

neadecvate  
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1.4.4 Aplicarea măsurilor restrictive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Personalul 

cetrului/Asistentul 

medical: 

 

-în termen de 24 de ore 

de la aplicarea măsurii, 

se asigură că 

beneficiarul va fi 

examinat de către un 

medic 

 

-ţine evidenţa specială a 

cazurilor care au 

necesitat aplicarea unor 

măsuri restrictive 

 

 

- 

 

 

5. 

Personalul 

centrului 

întocmeşte Fișa 

specială de 

evidență a 

comportamen-

telor deviante 

care este 

atasaţă 

programului de 

ocrotire a 

sănătăţii 

4. 

Personalul 

centrului 

informează de 

urgenţă 

coordonatorul 

centrului care va 

decide 

modalitatea de 

intervenţie şi 

monitorizare 

ulterioară, 

persoane 

responsabile 

1. 

Angajat al centrului: 

Identifică un 

risc situaţional ce implică 

pericol iminent, 

vătămarea, distrugerea 

importantă de bunuri 

materiale de către un 

beneficiar care nu 

răspunde la alte metode 

 

2. 

Stoparea 

comportamentul

ui şi prevenirea 

riscurilor prin 

imobilizare, 

izore etc.- se 

realizează în 

echipă 

 

3. 

Monitorizarea 

stării 

beneficiarului de 

către Asistentul 

Medical  
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11. ANEXE 

Anexa 1:  Fişa de abateri 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

Fişă de abateri 

 

Nume, prenume beneficiar................................................................................................................. 

Data, ora ........................................................................................................................................... 

Locaţia:.............................................................................................................................................. 

 

Persoane care au asistat (adulţi, beneficiari):..................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Descrierea situaţiei ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Consecinte ale comportamentului:  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Măsuri imediate luate: 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Alte observaţii privind comportamente similare: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Întocmit (nume, prenume, semnătură)................................................................................................ 

Semnătură beneficiar........................................................................................................................... 
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Anexa nr.2 :  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

Antetul centrului şi număr de înregistrare 

Vizat, 

 

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale copilului 

 

 

Nume, prenume copilul: ............................................................................................................................ 

 

Data, ora şi locul incidentului:.................................................................................................................... 

 

Descrierea incidentului: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Măsurile restrictive luate: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 Numele membrilor personalului care au acţionat: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 Numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Eventualele consecinţe ale măsurilor luate: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările: 

După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.  
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