MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVII, Nr.41
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
3 octombrie 2017
|I ALTE ACTE

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr.118 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea depunerii unei cereri
de finan[are nerambursabil] în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020 (Axa
prioritar] - 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i sociale@@, Obiectiv specific
8.3.Cre\terea gradului de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) în vederea
închiderii Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, jude[ul
S]laj \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate
HOT}RÂREA nr.119 din 29 septembrie 2017 pentru modificarea \i completarea
Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. 22 din 26.02.2016 privind adoptarea unor m]suri de
reorganizare a serviciilor sociale din structura Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i
Protec[ia Copilului S]laj
HOT}RÂREA nr.120 din 29 septembrie 2017 pentru modificarea \i completarea Hot]rârii
Consiliului Jude[ean nr. 24 din 26.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare
\i func[ionare al aparatului de specialitate \i a serviciilor sociale furnizate de c]tre Direc[ia
General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
HOT}RÂREA nr.121 din 29 septembrie 2017 pentru modificarea \i completarea Hot]rârii
Consiliului Jude[ean nr. 100 din 28 august 2015, privind darea în administrarea Direc[iei
Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj a unui imobil situat în Municipiul
Zal]u, str. Salcâmilor, nr. 1, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj
HOT}RÂREA nr.122 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea prelungirii termenului
de închiriere a unor spa[ii din imobilul situat în Municipiul Zal]u, str. Aleea Torentului, bl.
P13-15 aflat în domeniul public al jude[ului S]laj
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.118
din 29 septembrie 2017
privind aprobarea depunerii unei cereri de finan[are nerambursabil] în cadrul Programului
Opera[ional Regional 2014-2020 (Axa prioritar] - 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i
sociale@@, Obiectiv specific 8.3.Cre\terea gradului de acoperire cu servicii sociale, grupul
vulnerabil: copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii
Sociale Jibou, jude[ul S]laj \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11726 din 21.09.2017 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 22816 din 22.09.2017 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 32 din 31 martie 2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale în jude[ul S]laj în domeniul protec[iei \i promov]rii drepturilor copilului, persoanelor adulte aflate în dificultate \i
persoanelor cu dizabilit][i pe perioada 2014-2020;
- Hot]r`rea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribu[iile \i Regulamentul - cadru de organizare \i func[ionare ale
Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului;
- Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Ghidul Solicitantului - Condi[ii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte în cadrul POR 2014
- 2020, Axa Prioritar] - 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i sociale@@, Obiectivul specific 8.3. Cre\terea gradului de
acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: copii;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) \i f), respectiv alin. (5) pct. 2 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] depunerea unei cereri de finan[are nerambursabil] în cadrul Programului Opera[ional Regional 20142020 (Axa prioritar] - 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i sociale@@, Obiectiv specific 8.3.Cre\terea gradului de
acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii), în vederea închiderii Centrului de Plasament din cadrul Complexului
de Servicii Sociale Jibou, jude[ul S]laj, \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia
Copilului S]laj.
Art. 3 Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Complexul de Servicii Sociale Jibou.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 119
din 29 septembrie 2017
pentru modificarea \i completarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. 22 din 26.02.2016 privind
adoptarea unor m]suri de reorganizare a serviciilor sociale din structura
Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11660 din 20.09.2017 a Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 22815 din 22.09.2017 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Hot]rârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribu[iile \i Regulamentul-cadru de organizare \i func[ionare ale Direc[iei
generale de asisten[] social] \i protec[ia copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Hot]rârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. 1) lit. d) \i alin. 5) pct. 2 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. I. Se completeaz] structura Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, entitate f]r] personalitate juridic],
aprobat] prin art. 1) lit. (a) pct. 3 din Hot]rârea Consiliului Jude[ean nr. 22 din 26.02.2016 privind adoptarea unor m]suri de
reorganizare a serviciilor sociale din structura Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, cu @@Casa
de Tip Familial nr. 2 Iaz@@, comuna Plopi\, jude[ul S]laj.
Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia
Copilului S]laj.
Art. III. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie Local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Complexul de Servicii Sociale |imleu Silvaniei.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 120
din 29 septembrie 2017
pentru modificarea \i completarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. 24 din 26.02.2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al aparatului de specialitate \i a serviciilor
sociale furnizate de c]tre Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11653 din 20.09.2017 a Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 22817 din 22.09.2017 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Hot]rârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribu[iile \i Regulamentul-cadru de organizare \i func[ionare ale Direc[iei
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generale de asisten[] social] \i protec[ia copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Hot]rârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor
- cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. 1) lit. d) \i alin. 5) pct. 2 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. I. Regulamentele de organizare \i func[ionare ale serviciilor sociale din structura Complexului de Servicii Sociale
|imleu Silvaniei, aprobate prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 24 din 26.02.2016 privind aprobarea Regulamentului
de organizare \i func[ionare al aparatului de specialitate \i a serviciilor sociale furnizate de c]tre Direc[ia General] de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, se completeaz] conform Anexelor nr. 1 \i nr. 2 la prezenta hot]râre.
Art. II. Cu data prezentei, Anexa nr. 7.4 - @@Regulamentul de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare
Centrul Multifunc[ional din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei@@ la Hot]rârea Consiliului Jude[ean
S]laj nr. 24 din 26.02.2016, se abrog].
Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia
Copilului S]laj.
Art. IV. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie Local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Complexul de Servicii Sociale |imleu Silvaniei.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr. 120
din 29 septembrie 2017

REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare
@@Centrul Multifunc[ional din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei@@

ARTICOLUL 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Centrul Multifunc[ional din cadrul
Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, aprobat prin Hot]râre a Consiliului Jude[ean S]laj, în vederea asigur]rii func[ion]rii acestuia
cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile \i asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii privind condi[iile de
admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare cât \i pentru angaja[ii centrului \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Centrul Multifunc[ional@@ cod serviciu social: 8790CRC-I, este înfiin[at \i administrat de Furnizorul: Direc[ia General]
de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr............., de[ine Licen[a de func[ionare...................,
sediul str. Nicolae B]lcescu nr 19, |imleu Silvaniei.
ARTICOLUL 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Centrul Multifunc[ional@@ este de a g]zdui, pe o perioad] determinat], beneficiarii c]rora li se asigur] condi[ii de
via[] adecvate \i servicii care promoveaz] integrarea/reintegrarea socio-profesional] \i de a preveni riscul de marginalizare \i excluziune social].
ARTICOLUL 4. Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social Centrul Multifunc[ional func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare \i func[ionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii \i a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de
protec[ie, Ordinul nr. 288/2008 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protec[iei drepturilor
copilului, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare; Hot]rârea
Guvernului nr. 75/2015 privind reglementarea prest]rii de c]tre copii de activit][i remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar,
de modeling etc.. Hot]rârea Guvernului nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prev]zute de art. 129
alin. (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, Hot]rârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea
Strategiei na[ionale pentru protec[ia \i promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 \i a Planului opera[ional pentru implementarea
Strategiei na[ionale pentru protec[ia \i promovarea drepturilor copilului 2014-2016, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Hot]rârea Guvernului
nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, Hot]rârea Guvernului nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la obliga[iile ce revin serviciilor publice specializate pentru protec[ia drepturilor copilului, Hot]rârea Guvernului nr. 867/ 2015 pentru
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aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor - cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale, precum \i a
altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este prev]zut de Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
serviciile pentru protec[ia copilului de tip reziden[ial.
(3) Serviciul social Centrul Multifunc[ional este înfiin[at prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 22 din 26.02.2016 privind adoptarea
unor m]suri de reorganizare a serviciilor sociale din structura Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i func[ioneaz],
f]r] personalitate juridic], în cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei din subordinea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i
Protec[ia Copilului S]laj.
ARTICOLUL 5. Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social Centrul Multifunc[ional se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea principiilor generale care guverneaz] sistemul
na[ional de asisten[] social], precum \i a principiilor specifice care stau la baza acord]rii serviciilor sociale prev]zute în legisla[ia specific], în
conven[iile interna[ionale ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România este parte, precum \i cu respectarea
standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul Centrului Multifunc[ional sunt urm]toarele:
a) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
d) deschiderea c]tre comunitate;
e) asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de
maturitate, de discern]mânt \i capacitate de exerci[iu;
h) facilitarea men[inerii rela[iilor personale ale beneficiarului \i a contactelor directe, dup] caz, cu fra[ii, p]rin[ii, alte rude, prieteni, precum
\i cu alte persoane fa[] de care acesta a dezvoltat leg]turi de ata\ament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanent] pentru identificarea solu[iilor de integrare în familie sau, dup] caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de
prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a tr]i independent;
l) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
m) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ]
în solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unit][ii cu serviciul public de asisten[] social].
q) respectarea libert][ii de gândire, de con\tiin[] \i de religie;
(3) Conform prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, în determinarea
interesului superior al copilului se au în vedere cel pu[in urm]toarele:
a) nevoile de dezvoltare fizic], psihologic], de educa[ie \i s]n]tate, de securitate \i stabilitate \i apartenen[] la o familie;
b) opinia tân]rului în func[ie de gradul de maturitate;
c) istoricul tân]rului având în vedere în mod special situa[iile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt] form] de violen[] asupra copilului,
precum \i poten[ialele situa[ii de risc care pot interveni în viitor;
d) capacitatea p]rin[ilor sau a persoanelor care urmeaz] s] se ocupe de cre\terea \i îngrijirea copilului de a r]spunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) men[inerea rela[iilor personale cu persoanele fa[] de care tân]rul a dezvoltat rela[ii de ata\ament.
ARTICOLUL 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Capacitatea Centrului Multifunc[ional |imleu Silvaniei este de 10 beneficiari, apar[inând urm]toarei categorii: tineri beneficiari ai
Centrului de plasament pentru copii cu dizabilit][i din cadrul CSS |imleu Silvaniei, care au împlinit 16 ani \i pentru care \ansele de reintegrare
în familie sunt mici sau inexistente. Tinerii pot urma o form] de înv][]mânt, sau pot avea statutul de angajat sau de \omer.
(2) Condi[iile de acces/admitere în centru sunt urm]toarele:
a) Acte necesare: hot]rârea C.P.C. pentru tinerii peste 18 ani sau dispozi[ie a directorului executiv al DGASPC S]laj pentru tinerii care nu
au împlinit 18 ani. De asemenea se comunic] unit][ii de protec[ie reziden[ial] \i dosarul personal al tân]rului, care va cuprinde:
•
certificat de na\tere în original;
•
carte de identitate în original;
•
ancheta social];
•
raportul referitor la ancheta psihosocial] a tân]rului \i a familiei sale;
•
adeverin[a \colar] privind situa[ia \colar] la zi a tân]rului;
•
cerere scris] privind stabilirea unei m]suri de protec[ie a reprezentatului legal al tân]rului;
•
tinerii care au împlinit 18 ani vor înainta o cerere scris] privind încetarea m]surii de plasament din cadrul Centrului pentru copii cu
dizabilit][i \i admiterea în cadrul Centrului Multifunc[ional.
•
orice alte informa[ii utile în[elegerii personalit][ii tân]rului (de ex. examen psihologic).
b) Criterii de eligibilitate
Asistentul social desemnat de D.G.A.S.P.C. S]laj - în urma sesiz]rii, realizeaz] evaluarea nevoilor tân]rului, care include aspecte legate de
identitate, familie \i rela[ii sociale, s]n]tate, conduit], dezvoltare emo[ional], comportament. Asistentul social implic] în evaluarea nevoilor
tân]rului familia acestuia, al[i speciali\ti, precum \i orice alte persoane relevante pentru via[a tân]rului. În urma acestei evalu]ri se va întocmii
raportul de evaluare complex] \i planul de servicii personalizat.
Pentru solu[ionarea cauzelor, asistentul social din cadrul D.G.A.S.P.C. S]laj care a instrumentat cazul, prezint] un raport referitor la ancheta
psihosocial] a tân]rului în cadrul \edin[ei C.P.C. S]laj. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizic] \i mental] a tân]rului,
antecedentele acestuia, orice alte date referitoare la posibilit][ile sale de integrare/reintegrare socio-profesional], sprijinul de care beneficiaz] din
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partea familiei, care pot folosi comisiei în solu[ionarea cauzei, propunerea schimb]rii m]surii de protec[ie.
c) Modalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii, a P.I.P. urilor: la admiterea tân]rului în Centrul Multifunc[ional acesta, precum
\i reprezentan[ii s]i legali, vor primi toate informa[iile necesare referitoare la unitatea de protec[ie (adres], telefon, R.O.I., R.O.F., Ghidul beneficiarului,
programarea vizitelor, Planul de servicii acordat), responsabilit][ile legale ale p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali fa[] de tân]r. Totodat] se va reînnoi
Contract cu familia pentru fiecare beneficiar. În baza acestui contract, tân]rul va beneficia de servicii în cadrul Centrului Multifunc[ional.
Tân]rul va fi înscris în Registrul de eviden[] al centrului. Registrul se p]streaz] permanent la sediul centrului. În cadrul acestui serviciu tân]rul
beneficiaz] de sprijin direct din partea echipei pluridisciplinare, care evalueaz] \i urm]re\te P.I.P. \i P.I.S., planuri \i programe ce cuprind nevoile
tân]rului, obiective pe termen scurt, mediu \i lung, activit][i necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum \i responsabilii de caz.
Trimestrial sau ori de câte ori se impune, dac] apar modific]ri nea\teptate în via[a tân]rului, se fac modific]ri a P.I.P. \i implicit \i a P.I.S.-urilor.
De asemenea, echipa pluridisciplinar] va reînnoi \i va urm]ri implementarea P.I.P. pentru fiecare caz în parte în baza evalu]rii complexe. Vor
fi înregistrate orice modific]ri ulterioare stabilirii planului de permanen[] care pot genera al[i pa\i de ac[iune sau elaborarea unui alt P.I.P.
(3) Condi[ii de încetare a serviciilor
Transferul copiilor/ tinerilor sau încetarea serviciilor poate avea loc în urm]toarele situa[ii:
la solicitarea p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali - acolo unde este posibil din punct de vedere psiho-socio-economic;
când este necesar] urmarea unui tratament medical sau asigurarea unor servicii de reabilitare/recuperare în alte jude[e;
înfiin[area unei unit][i de protec[ie mai apropiate de domiciliu;
inadaptabilitatea în centru, sau atunci când nevoile tân]rului impun transferul într-o alt] institu[ie care s] fie mai adecvat];
decesul beneficiarului;
în cazul adop[iei beneficiarului.
Ie\irea tân]rului din unitate se preg]te\te de c]tre echipa pluridisciplinar] \i persoana de referin[] a copilului cu 3 luni înainte, în urma evalu]rii
posibilit][ilor de reintegrare familial] sau socio-profesional], \i se realizeaz] pe baza Hot]râri Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj sau a
Sentin[ei Civile a instan[ei de judecat]. Protec[ia asigurat] de Centrul Multifunc[ional are un caracter temporar, P.I.P. prevede solu[ii pentru
integrarea/reintegrarea tân]rului în familia sa în termenul cel mai scurt, sau dac] acest lucru nu este posibil dup] încheierea procesului de \colarizare
(copilul beneficiind de programe de interven[ie pentru integrarea socio-profesional] a sa). La plecarea tân]rului din unitate, în urma încet]rii m]surii
de plasament, actele originale se înmâneaz], dup] caz, titularului sau reprezentan[ilor legali, fiind re[inute doar copii ale acestor documente.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul Multifunc[ional@@ au urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
b) s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interven[ia social] care
li se aplic];
c) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
g) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) s] li se respecte toate drepturile speciale în situa[ia în care sunt minori sau persoane cu dizabilit][i;
i) dreptul la o alimenta[ie corespunz]toare din punct de vedere calitativ \i cantitativ, [inând cont de vârsta, nevoile \i preferin[ele beneficiarilor,
în conformitate cu legisla[ia în vigoare; posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor \i meniurilor zilnice, precum \i în activit][ile de preg]tire
\i servire a mesei;
j) dreptul la îmbr]c]minte, înc]l[]minte, rechizite \i alte echipamente, precum \i bani de buzunar;
k) dreptul la servicii medicale, stomatologice, oftalmologice sau orice alte servicii de sprijin \i promovare a s]n]t][ii;
l) dreptul la educa[ie - în unit][ile de înv][]mânt din localitate/comun];
m) dreptul la timp liber, în care se pot odihni, relaxa sau participa la activit][i de recreare \i socializare;
n) dreptul la protec[ie împotriva oric]ror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
o)dreptul la condi[ii de locuit de bun] calitate, decente \i asem]n]toare mediului familial;
p) dreptul de a men[ine \i dezvolta leg]turi cu familia, familia extins], orice alte persoane care reprezentative din via[a tân]rului.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul Multifunc[ional@@ au urm]toarele obliga[ii:
a) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social], medical] \i economic];
b) s] participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
d) s] respecte prevederile prezentului regulament;
e) s] frecventeze cu regularitate cursurile \colare \i s] participe la activit][ile extra\colare;
f) s] cunoasc] \i s] respecte normele de conduit] moral], s] adopte o conduit] social] acceptabil];
g) s] cunoasc] \i s] respecte procedurile referitoare la siguran[] \i securitate;
h) s] între[in] cur][enia în spa[iile interioare \i exterioare ale centrului;
i) s] participe activ la via[a cotidian] din cadrul serviciului;
j) s] p]streze \i s] foloseasc] cu grij] bunurile de uz personal \i cele de uz colectiv;
k) s] nu p]r]seasc] centrul f]r] bilet de voie emis de educatorul de serviciu;
l) s] nu consume alcool, substan[e toxice \i/sau tutun în incinta centrului sau în afara sa;
m) s] aib] o [inut] decent];
n) s] respecte personalul centrului \i ceilal[i tineri, folosind în acest sens un vocabular adecvat, fiind interzise expresiile vulgare.
o) s] fie interesa[i de g]sirea \i ocuparea unui loc de munc];
p) s]-\i p]streze locul de munc]
q) s] nu absenteze de la locul de munc], decât din motive bine întemeiate, având învoirea \efului;
M]suri care se aplic] tinerilor - în cazul nerespect]rii obliga[iilor care le revin acestora:
1. Mustrarea - const] într-o aten[ionare verbal] cu privire la gravitatea faptelor s]vâr\ite, precum \i a repercusiunilor dac] acestea se mai
repet] \i este aplicat] pentru abateri minore precum: nu particip] activ la via[a din centru (activit][i de preg]tire pentru o via[] independent],
activit][i de autonomie personal], activit][i gospod]re\ti \i altele care se g]sesc în P.I.P. \i P.I.S. a fiec]rui tân]r); are un comportament
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neadecvat; folose\te cuvinte jignitoare, vulgare la adresa celorlal[i tineri.
2. Avertisment scris - const] într-o prevenire în scris a beneficiarului prin care i se pune în vedere faptul c] în cazul s]vâr\irii de noi abateri
va fi aplicat] alt] sanc[iune mai drastic]. Sanc[iunea se aplic] beneficiarului care a s]vâr\it cu inten[ie o fapt] grav], ca de exemplu:
a.) absenteaz] f]r] motiv de la locul de munc]; nu are grij] de bunurile din unitate - distrugându-le;
b.) este agresiv fizic (love\te voit tinerii \i/sau personalul din unitate); folose\te cuvinte jignitoare, vulgare la adresa personalului;
consum]: alcool, substan[e toxice \i/sau tutun în incita centrului; nu respect] R.O.F. \i R.O.I. al unit][ii \i nici programul zilnic al centrului.
ARTICOLUL 7. Activit][i \i func[ii
Principalele func[ii ale serviciului social Centrul Multifunc[ional sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urm]toarele activit][i:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar];
2. asigur] g]zduire pe perioad] determinat];
3. asigur] cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul \i condi[iile igienico-sanitare necesare tinerilor care beneficiaz] de acest serviciu, în func[ie
de nevoile fiec]rei categorii de beneficiari; asigur], dup] caz, supravegherea st]rii de s]n]tate, asisten[] medical] \i supraveghere a beneficiarilor;
4. asigur] paza \i securitatea beneficiarilor;
5. asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
6. asigur] beneficiarilor accesul la educa[ie, informare, cultur];
7.asigur] educa[ie informal] \i non-formal] a beneficiarilor, în vederea asimil]rii cuno\tin[elor \i deprinderilor necesare integr]rii sociale;
8. asigur] socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela[iilor cu comunitatea;
9. asigur] climatul favorabil dezvolt]rii personalit][ii tinerilor;
10. asigur] participarea beneficiarilor la activit][i de grup \i la programe individualizate, adaptate nevoilor \i caracteristicilor lor;
11. asigur] interven[ie de specialitate;
12. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protec[ie;
13. urm]resc modalit][ile concrete de punere în aplicare a m]surilor de protec[ie special], integrarea \i evolu[ia beneficiarilor în cadrul serviciului
\i formuleaz] propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protec[ie sau îmbun]t][irea calit][ii îngrijirii acordate;
14. asigur] posibilit][i de petrecere a timpului liber.
15. asigur] men[inerea \i dezvoltarea leg]turilor cu p]rin[ii, familia l]rgit] \i alte persoane importante pentru copil, exceptând restric[iile în acest sens.
b) de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit][ilor publice \i publicului larg despre domeniul s]u de activitate, prin
asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. mediatizare prin intermediul afi\elor \i pliantelor, a articolelor în mass-media, reportaje etc.;
2. organizarea de activit][i cultural -artistice împreun] cu alte institu[ii de interes din comunitate;
3. organizarea de mese rotunde \i simpozioane cu privire la serviciile oferite;
4. elaborarea de rapoarte anuale de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de
prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1) asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
2) asigur] accesul tinerilor la educa[ie, informare, cultur];
3) promoveaz] buna convie[uire a beneficiarilor;
4) asigur] dezvoltarea deprinderilor necesare pentru o via[] independent];
5) asigur] climatul favorabil dezvolt]rii personalit][ii tinerilor;
6) asigur] participarea tinerilor la activit][i de grup \i la programe individualizate, adaptate nevoilor \i caracteristicilor lor;
7) implicarea beneficiarilor în activit][i cultural-sportive, precum \i în orice alte categorii de activit][i desf]\urate la nivel de comunitate.
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1) elaboreaz] \i aplic] programe de integrare /reintegrare social] pentru beneficiari;
2) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de interven[ie;
3) asigur] interven[ie de specialitate;
4) realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale \i umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. resursele financiare ale centrului sunt administrate prin intermediul Serviciului Contabilitate - Administrativ.
2. consultarea personalului unit][ii \i consiliul copiilor cu privire la activit][ile care urmeaz] a fi desf]\urate conform Planului anual de activitate.
ARTICOLUL 8. Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
1) Serviciul social @@Centrul Multifunc[ional func[ioneaz] cu un num]r total de 5,75 angaja[i, din care:
a) personal de conducere:
- \ef complex (care coordoneaz] activitatea tuturor centrelor din cadrul complexului): 1;
- coordonator personal de specialitate: 0,25;
b) personal de specialitate de îngrijire \i asisten[]; personal de specialitate \i auxiliar:
* infirmier]: 2
* psihopedagog: 1
* educator cu studii medii:1
* ergoterapeut: 1
* asistent social: 0,25
* psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] - 0,25.
c) personal cu func[ii administrative, gospod]rire, între[inere-repara[ii, deservire: Centrul Multifunc[ional este deservit de angaja[ii Centrului
de plasament pentru copii cu dizabilit][i.
d) voluntari: 3
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 0,57/1
ARTICOLUL 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este format din:
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- \ef complex;
- coordonator personal de specialitate.
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a. Atribu[iile \efului de complex:
- asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
- elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici, a
îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
- întocme\te raportul anual de activitate;
- asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii centrului;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe
care îl conduce;
- r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare
care s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
- organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
- reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i
juridice din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
- asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu D.G.A.S.P.C. S]laj, Prim]ria, cu alte institu[ii publice locale \i jude[ene, precum \i cu
organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
- propune proiectul bugetului propriu al complexului;
- asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
- semneaz] contractele încheiate cu familia/ reprezentan[ii legali privind acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului de Servicii
Sociale |imleu Silvaniei;
- alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
b. Atribu[iile coordonatorului de personal de specialitate:
- îndrum] \i coordoneaz] activitatea personalului de specialitate;
- îndepline\te atribu[ii de coordonare \i administrare a activit][ii de voluntariat;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- orice alte atribu[ii dispuse prin Fi\a postului.
(3) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(4) Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul psihologie,
asisten[] social] \i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului
superior în domeniul juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ARTICOLUL 10. Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]. Personal de specialitate \i auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
- infirmier];
- psihopedagog;
- educator cu studii medii;
- ergoterapeut;
- asistent social;
- psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407).
(2) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
a) asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
b) colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor; identific]rii de resurse etc.;
c) monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
e) întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
f) face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
g) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
a. Atribu[iile infirmierei:
- r]spunde de via[a \i securitatea tân]rului în timpul nop[ii, în perioada efectu]rii serviciului;
- [ine leg]tura cu pedagogul social, educatorul pentru activit][i de resocializare \i cu personalul medical din unitate pentru a-\i comunica
reciproc unele comport]ri sau afec[iuni ale copiilor;
- consemneaz] într-un registru special toate evenimentele ap]rute în timpul nop[ii, precum \i m]surile care au fost luate, toate aceste
evenimente sunt comunicare diminea[a \efului de complex;
- supravegheaz] \i îndrum] tinerii cu privire la efectuarea programului de sear]/diminea[] (aranjarea patului, preg]tirea hainelor pentru ziua
urm]toare, îmbr]carea etc.);
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- supravegheaz] \i r]spunde pe tot parcursul orelor de serviciu de desf]\urarea în condi[ii corespunz]toare a programului de somn,
intervenind la nevoie pentru aplanarea oric]ror conflicte sau incidente;
- pred] tinerii la \coal] pe baz] de Proces - verbal;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i
duminic], s]rb]tori legale în care nu se lucreaz].
b.Atribu[iile psihopedagogului:
- se preocup] de cunoa\terea \i respectarea cadrului normativ de protec[ie social] în general \i în special de protec[ia copilului/tân]rului aflat
în dificultate, ocrotit în sistemul reziden[ial;
- asigur] informarea \i consilierea tinerilor pe diferite subiecte: cunoa\terea \i auto-cunoa\terea, adaptarea tinerilor la mediul social,
optimizarea rela[iilor loc de munc] - tân]r - personal angajat;
- le insufl] copiilor/tinerilor respectul pentru familie în general, ca aspect ini[ial al preg]tirii acestora pentru via[a de adult, fiind ajuta[i s]
pre[uiasc] pe cât posibil orice etap] din via[a lor, inclusiv perioada petrecut] în alte centre de plasament cu care vor p]stra leg]tura;
- organizeaz] \i promoveaz] activitatea de consiliere psihopedagogic], întocmind rapoarte;
- elaboreaz] \i organizeaz] programe, proiecte \i activit][i de prevenire sau diminuare a factorilor care determin] tulbur]ri de comportament,
comportamente cu risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor, procedeelor \i tehnicilor specifice (dezvoltarea comportamentelor
s]n]toase, prevenirea consumului de droguri, prevenire BTS/HIV/SIDA, prevenirea violen[ei, agresivit][ii \i a comportamentelor delincvente,
prevenirea sarcinii nedorite etc.);
- ofer] asisten[] psihopedagogic] copiilor/tinerilor cu tulbur]ri emo[ionale, tulbur]ri psihosomatice, cerin[e educative speciale etc.;
- întocme\te, împreun] cu echipa multidisciplinar], P.I.P. \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; \i revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni.
c. Atribu[iile ergoterapeutului
- asigur] \i r]spunde de securitatea tinerilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui beneficiar;
- respect] personalitatea tân]rului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale tinerilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te tân]rul pentru momentul când iese din unitate, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea caracteristicilor concrete ale viitorului mod
de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei personale,
aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri telefonice private etc.;
- încurajeaz] tinerii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu familia, al[i copii/tineri, cu personalul din centru, sau cu orice alte persoane cu
care intr] în contact.
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i
duminic], s]rb]tori legale în care nu se lucreaz].
d. Atribu[iile educatorului cu studii medii :
- asigur] \i r]spunde de securitatea tinerilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui beneficiar;
- respect] personalitatea tân]rului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale tinerilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te tân]rul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea caracteristicilor concrete ale
viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] tinerii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii/tineri, cu personalul din centru, sau cu orice alte persoane
cu care intr] în contact;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i
duminic], s]rb]tori legale în care nu se lucreaz].
e. Atribu[iile psihologului în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional]:
- desf]\oar] activit][i de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, consiliere individual] \i de grup \i terapie individual] \i de grup;
- efectueaz] evaluarea complet] \i complex] a tân]rului nou venit;
- desf]\oar] activit][i de consiliere \i cu familia sau sus[in]torul legal al tân]rului;
- organizeaz] grupuri de formare \i supervizare a personalului care particip] direct la programul educa[ional;
- particip] al]turi de ceilal[i speciali\ti la elaborarea strategiilor de evaluare \i recuperare a fiec]rui tân]r;
- indic] \i colaboreaz] la stabilirea programului progresiv de recuperare \i socializare dup] posibilit][ile func[ionale ale fiec]rui tân]r, P.I.P.
\i P.I.S. - uri; revizuie\te aceste documente o dat] la 3 luni;
- manifest] profesionalism, în[elegere \i r]bdare, dragoste fa[] de tinerii din cadrul centrului;
- urm]re\te modul în care se respect] drepturile beneficiarilor, informând \eful de complex despre neajunsurile existente.
b. Atribu[iile asistentului social:
- cunoa\terea \i aplicarea programelor de interes na[ional în domeniul protec[iei drepturilor copilului \i conlucreaz] cu \eful de complex \i
ceilal[i salaria[i pentru aplicarea programului @@Restructurarea institu[iilor de tip reziden[ial@@ conform HG. 260/2000;
- asigur] primirea tinerilor numai pe baza documentelor legale (dispozi[ie, copii dup] actele de identitate, Ancheta social] etc.);
- asigur] consiliere \i sprijin pe diferite probleme (de intimitate, familiale, de adaptabilitate, de s]n]tate, dep]\irea unor momente dificile din
via[a lor, cazuri de abuz etc.)
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- întocme\te împreun] cu echipa multifunc[ional] P.I.I \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni,
comunicând rezultatele cu managerul de caz \i \eful de complex; aceste planuri sunt avizate de \eful de complex;
- întocme\te Contractul cu beneficiarul; acesta se înregistreaz] \i se avizeaz] de \eful de complex;
- stabile\te m]suri de ie\ire a tân]rului din sistem, urm]rind aspectele: cunoa\terea de c]tre acesta a caracteristicilor concrete ale viitorului
mod de via[]; asigurarea unui sentiment de continuitate.
(3) Atribu[iile voluntarilor:
- îndepline\te atribu[iile ce îi revin conform Fi\ei de voluntariat;
- execut] la timp \i în bune condi[ii atribu[iile specificate în Fi\a de voluntariat;
- principalele activit][i desf]\urate sunt de joc, socializare, recreere etc.;
- respect] disciplina muncii;
- respect] prevederile cuprinse în contractul de voluntariat, are obliga[ia de a respecta prevederile ROI, ROF;
- s]-\i însu\easc] \i s] respecte normele \i instruc[iunile de securitate \i s]n]tate a muncii \i m]surile de aplicare a acestora;
- este loial intereselor institu[iei, p]strând confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor pe care le de[ine în urma exercit]rii activit][ii.
ARTICOLUL 11. Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire
Personalului administrativ al Centrului de plasament pentru copii cu dizabilit][i asigur] activit][ile auxiliare precum: servicii administrative,
aprovizionare, mentenan[], achizi[ii etc. \i pentru Centrul Multifunc[ional.
ARTICOLUL 12. Finan[area centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in
la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor centrului se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) bugetul local al jude[ului S]laj;
b) dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
c) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
d) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
ARTICOLUL 13. Dispozi[ii finale
(1) Centrul Multifunc[ional î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii de acordare a serviciilor, consemnate
în Manualul de proceduri. Personalul centrului este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i a Manualului de proceduri.
(2) Prin grija \efului de complex, Regulamentul de organizare \i func[ionare al centrului va fi însu\it de c]tre fiecare salariat sub luare de semn]tur].
(3) Nerespectarea dispozi[iilor Regulamentului de organizare \i func[ionare atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
(4) Personalul angajat beneficiaz] de toate drepturile legale prev]zute în Contractul individual de munc].
(5) Personalul Centrului Multifunc[ional, indiferent de func[ia pe care o ocup] este obligat s] cunoasc] \i s] respecte prevederile prezentului
Regulament, precum \i legisla[ia în vigoare cu privire la domeniul protec[iei copilului.
(6) În exercitarea tuturor atribu[iilor, personalul angajat al centrului trebuie s] [in] cont de faptul c] în unitate sunt interzise urm]toarele:
fumatul, consumul de b]uturi alcoolice, consumul de semin[e, folosirea de cuvinte sau gesturi obscene, s] se intervin] la instala[iile electrice,
termice, etc. s] se distrug] bunurile, utilizarea/promovarea în rândul copiilor/tinerilor de materiale de tip pornografic (sub orice form]). Angaja[ii
au obliga[ia ca în timpul programului de lucru s] respecte sarcinile de lucru, s] nu abuzeze de utilizarea telefonului mobil /internetului decât în
caz de nevoie; pentru a p]stra leg]tura cu familia sunt permise maxim 1-2 convorbiri telefonice/zi.
(7) Beneficiarilor centrului le sunt respectate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia Drepturilor Omului, Legea nr. 272/2004
privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i de alte legi.
(8) Beneficiarii au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotarea centrului \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i
normele legale în vigoare.
(9) Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea nr. 319/2006 privind s]n]tatea \i securitatea în munc], a
normelor metodologice de aplicare \i a celorlalte acte normative care o completeaz] vor fi raportate \efului de complex, directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj, Inspectoratului Teritorial de Munc] S]laj \i celorlalte organe prev]zute de lege, dup] caz.
(10) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu orice dispozi[ie legal] ce prive\te organizarea, func[ionarea \i atribu[iile Centrului
Multifunc[ional. De asemenea, în m]sura în care se modific] prevederile legale în vigoare la data aprob]rii prezentului regulament, acesta se
consider] de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(11) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al Direc[iei Generale de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i se completeaz]/sau modific] cu aprobarea consiliului jude[ean S]laj.
(12) Prevederile prezentului Regulament de organizare \i func[ionare, se completeaz] sau se modific] cu prevederile legisla[iei în vigoare
care reglementeaz] acest domeniu de activitate.
(13) Se vor respecta prevederile Legii nr.677/2001 pentru protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera
circula[ie a acestor date.
(14) În cadrul Centrului Multifunc[ional se constituie Comisia de disciplin] pentru beneficiari, prin dispozi[ia directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj \i este format] din: \ef complex, asistent social, psiholog, psihopedagog, educator pentru activit][i de resocializare, precum
\i un reprezentant din partea beneficiarilor. Comisia de disciplin] cerceteaz] faptele sesizate ca abateri disciplinare \i propune sanc[iunea
aplicabil] celor viza[i. Sanc[iunea disciplinar] se stabile\te prin dispozi[ie/decizie scris] emis] în acest sens.
(15) În cazul existen[ei unor reclama[ii din partea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite, sunt stabilite urm]toarele proceduri:
a. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal \i/sau în scris reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale - direct sau prin intermediul
Cutiei pentru Reclama[ii.
b. Reclama[iile pot fi adresate \efului de complex, direct sau prin intermediul oric]rei persoane din cadrul echipei de implementare a planului
de interven[ie personalizat.
c. |eful de complex are obliga[ia de a analiza con[inutul reclama[iilor, consultând atât beneficiarul, cât \i speciali\tii implica[i în implementarea
planului individualizat de asisten[] \i de a formula r]spuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclama[iei.
d. Dac] beneficiarul de servicii sociale nu este mul[umit de solu[ionarea reclama[iei, acesta se poate adresa în scris directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj care va clarifica prin dialog divergen[ele dintre p]r[i.
(16) Prezentul Regulament de organizare \i func[ionare intr] în vigoare la data aprob]rii prin Hot]râre a Consiliului Jude[ean S]laj.
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Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr. 120
din 29 septembrie 2017

REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@,
comuna Plopi\, jude[ul S]laj, din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei

ARTICOLUL 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social cu cazare @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@ din
cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, aprobat prin Hot]râre a Consiliului Jude[ean S]laj în vederea asigur]rii func[ion]rii
acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile \i asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii privind condi[iile de
admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii centrului \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@, cod serviciu social: 8790CR-C-I, este înfiin[at \i administrat de Furnizorul: Direc[ia
General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000744/ 05.06.2014, având Licen[a
de func[ionare nr………,cu sediul în loc. Iaz, com. Plopi\, nr. 144/B jud. S]laj.
ARTICOLUL 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ este asigurarea accesului copiilor pe o perioad] determinat] la g]zduire, îngrijire,
educa[ie \i preg]tire profesional], în vederea reintegr]rii sau integr]rii familiale \i integr]rii/ includerii sociale.
ARTICOLUL 4. Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare \i func[ionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii \i a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protec[ie,
Ordinul nr. 288/2008 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protec[iei drepturilor copilului,
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Hot]rârea Guvernului nr. 75/
2015 privind reglementarea prest]rii de c]tre copii de activit][i remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar, de modeling etc.
Hot]rârea Guvernului nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prev]zute de art. 129 alin. (1) din Legea nr.
272/ 2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, Hot]rârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei na[ionale pentru
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 \i a Planului opera[ional pentru implementarea Strategiei na[ionale pentru
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului 2014-2016, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Hot]rârea Guvernului nr. 867/2009 privind
interzicerea muncilor periculoase pentru copii, Hot]rârea Guvernului nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obliga[iile ce
revin serviciilor publice specializate pentru protec[ia drepturilor copilului în vederea garant]rii respect]rii dreptului la imagine \i intimitate al copilului
aflat în plasament, Hot]rârea Guvernului nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor - cadru de
organizare \i func[ionare a serviciilor sociale, precum \i a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil este prev]zut de Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
serviciile pentru protec[ia copilului de tip reziden[ial.
(3) Serviciul social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ este înfiin[at prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr.\i func[ioneaz] f]r] personalitate juridic]
în cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, din subordinea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
ARTICOLUL 5. Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea principiilor generale care guverneaz]
sistemul na[ional de asisten[] social], precum \i a principiilor specifice care stau la baza acord]rii serviciilor sociale prev]zute în legisla[ia
specific], în conven[iile interna[ionale ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România este parte.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@sunt urm]toarele:
a) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
d) deschiderea c]tre comunitate;
e) asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de
maturitate, de discern]mânt \i capacitate de exerci[iu;
h) facilitarea men[inerii rela[iilor personale ale beneficiarului \i a contactelor directe, dup] caz, cu fra[ii, p]rin[ii, alte rude, prieteni, precum
\i cu alte persoane fa[] de care acesta a dezvoltat leg]turi de ata\ament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanent] pentru identificarea solu[iilor de integrare în familie sau, dup] caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de
prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a tr]i independent;
l) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
m) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ]
în solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea serviciului/unit][ii cu Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
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(3) Conform prevederilor art. 2 pct.6 din Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare, în determinarea interesului superior al copilului, se au în vedere cel pu[in urm]toarele:
a) nevoile de dezvoltare fizic], psihologic], de educa[ie \i s]n]tate, de securitate \i stabilitate \i apartenen[] la o familie;
b) opinia copilului în func[ie de vârsta \i gradul de maturitate;
c) istoricul copilului având în vedere în mod special situa[iile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt] form] de violen[] asupra copilului,
precum \i poten[ialele situa[ii de risc care pot interveni în viitor;
d) capacitatea p]rin[ilor sau a persoanelor care urmeaz] s] se ocupe de cre\terea \i îngrijirea copilului de a r]spunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) men[inerea rela[iilor personale cu persoanele fa[] de care copilul a dezvoltat rela[ii de ata\ament.
c) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
d) s] respecte prevederile prezentului regulament;
e) s] frecventeze cu regularitate cursurile \colare \i s] participe la activit][ile extra\colare;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de
maturitate, de discern]mânt \i capacitate de exerci[iu;
h) facilitarea men[inerii rela[iilor personale ale beneficiarului \i a contactelor directe, dup] caz, cu fra[ii, p]rin[ii, alte rude, prieteni, precum
\i cu alte persoane fa[] de care acesta a dezvoltat leg]turi de ata\ament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanent] pentru identificarea solu[iilor de integrare în familie sau, dup] caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de
prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a tr]i independent;
l) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
m) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ]
în solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea serviciului/unit][ii cu Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
(3) Conform prevederilor art. 2 pct.6 din Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare, în determinarea interesului superior al copilului, se au în vedere cel pu[in urm]toarele:
a) nevoile de dezvoltare fizic], psihologic], de educa[ie \i s]n]tate, de securitate \i stabilitate \i apartenen[] la o familie;
b) opinia copilului în func[ie de vârsta \i gradul de maturitate;
c) istoricul copilului având în vedere în mod special situa[iile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt] form] de violen[] asupra copilului,
precum \i poten[ialele situa[ii de risc care pot interveni în viitor;
d) capacitatea p]rin[ilor sau a persoanelor care urmeaz] s] se ocupe de cre\terea \i îngrijirea copilului de a r]spunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) men[inerea rela[iilor personale cu persoanele fa[] de care copilul a dezvoltat rela[ii de ata\ament.
ARTICOLUL 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@ sunt:
a) copii \i tineri afla[i în dificultate, în în[elesul Legii nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, care urmeaz]
cursurile înv][]mântului de mas].
(2) Condi[iile de acces/admitere în centru sunt urm]toarele:
a) acte necesare: hot]rârea Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj sau, dup] caz, sentin[a judec]toreasc]. De asemenea, se comunic]
unit][ii de protec[ie reziden[ial] \i dosarul personal al copilului, care va cuprinde:
* certificat de na\tere în original;
* carte de identitate în original (acolo unde este cazul);
* fi\a medical] a copilului \i analizele medicale stabilite de normele sanitare în vigoare;
* ancheta social];
* raportul referitor la ancheta psihosocial] a copilului \i a familiei sale;
* adeverin[a \colar] privind situa[ia \colar] la zi a copilului;
* cerere scris] privind stabilirea unei m]suri de protec[ie a reprezentatului legal al copilului;
* orice alte informa[ii utile în[elegerii personalit][ii copilului (de ex. examen psihologic).
b) criterii de eligibilitate: asistentul social desemnat de D.G.A.S.P.C. S]laj - în urma sesiz]rii, realizeaz] evaluarea nevoilor copilului, care
include aspecte legate de identitate, familie \i rela[ii sociale, s]n]tate, conduit], dezvoltare emo[ional], comportament. Asistentul social implic]
în evaluarea nevoilor copilului familia acestuia, copilul, persoana care îl îngrije\te sau care l-a avut în grij], al[i speciali\ti, precum \i orice alte
persoane relevante pentru via[a copilului. Copiii cu deficien[] mintal] vor fi evalua[i de SEC în vederea încadr]rii într-un grad de handicap \i,
eventual , orientare \colar]. În urma acestei evalu]ri se va întocmi raportul de evaluare complex] \i planul de servicii personalizat.
Pentru solu[ionarea cauzelor, asistentul social din cadrul D.G.A.S.P.C. S]laj care a instrumentat cazul prezint] un raport referitor la ancheta
psihosocial] a copilului în cadrul \edin[ei Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea
fizic] \i mental] a copilului, antecedentele acestuia, condi[iile în care a fost crescut \i în care a tr]it, orice alte date referitoare la cre\terea \i la
educarea lui, care pot folosi comisiei în solu[ionarea cauzei, precum \i propunerea unei m]suri de protec[ie.
c) modalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii, a P.I.P. urilor: la intrarea copilului în unitate acesta, precum \i reprezentan[ii
s]i legali, vor primi toate informa[iile necesare referitoare la unitatea de protec[ie (adres], telefon, grupa copilului, R.O.I., R.O.F., Ghidul copilului,
programarea vizitelor, Planul de servicii acordat), responsabilit][ile legale ale p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali fa[] de copil. Totodat], se încheie
un Contract cu familia pentru fiecare beneficiar nou. În baza acestui contract copilul va beneficia de servicii în cadrul casei de tip familial.
Copilul va fi înscris în Registrul de eviden[] al unit][ii. Registrul se p]streaz] permanent la sediul unit][ii În cadrul acestui serviciu, copilul
beneficiaz] de sprijin direct din partea echipei pluridisciplinare care evalueaz] \i urm]re\te Planul Individualizat de Protec[ie \i Planul de
Interven[ie Specializat, planuri \i programe ce cuprind nevoile copilului, obiective pe termen scurt, mediu \i lung, activit][i necesare pentru
atingerea obiectivelor stabilite, precum \i responsabilii de caz. Trimestrial sau ori de câte ori se impune, dac] apar modific]ri nea\teptate în via[a
copilului, se fac modific]ri a Planului Individualizat de Protec[ie \i, implicit, a Planului de Interven[ie Specializat.
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De asemenea, echipa pluridisciplinar] va întocmi \i va urm]ri implementarea Planului Individualizat de Protec[ie pentru fiecare caz în parte
în baza evalu]rii complexe. Vor fi înregistrate orice modific]ri ulterioare stabilirii planului de permanen[] care pot genera al[i pa\i de ac[iune sau
elaborarea unui alt Plan Individualizat de Protec[ie.
(3) Condi[ii de încetare a serviciilor: Transferul copiilor/ tinerilor sau încetarea serviciilor poate avea loc în urm]toarele situa[ii:
- la solicitarea p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali - acolo unde este posibil din punct de vedere psiho-socio-economic;
- când este necesar] urmarea unui tratament medical sau asigurarea unor servicii de reabilitare/recuperare în alte jude[e;
- înfiin[area unei unit][i de protec[ie mai apropiate de domiciliu;
- ameliorarea/compensarea sau agravarea deficien[ei;
- inadaptabilitatea în cas], sau atunci când nevoile copilului impun transferul într-o alt] institu[ie care s] fie mai adecvat];
- decesul beneficiarului;
- în cazul adop[iei beneficiarului.
Ie\irea copilului din unitate se preg]te\te de c]tre echipa pluridisciplinar] \i persoana de referin[] a copilului cu 3 luni înainte, în urma evalu]rii
posibilit][ilor de reintegrare familial] sau socio-profesional], \i se realizeaz] pe baza Hot]rârii Comisiei pentru protec[ia copilului S]laj sau a
Sentin[ei Judec]tore\ti. Protec[ia asigurat] de @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@ are un caracter temporar, P.I.P. prevede solu[ii pentru integrarea/
reintegrarea copilului în familia sa în termenul cel mai scurt, sau, dac] acest lucru nu este posibil, dup] încheierea procesului de \colarizare (copilul
beneficiind de programe de interven[ie pentru integrarea socio-profesional] a sa). La plecarea copilului/tân]rului din unitate, în urma încet]rii m]surii
de plasament, actele originale se înmâneaz], dup] caz, titularului sau reprezentan[ilor legali, fiind re[inute doar copii ale acestor documente.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz @@au urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
b) s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interven[ia social] care li se aplic];
c) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
g) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) s] li se respecte toate drepturile speciale în situa[ia în care sunt minori sau persoane cu dizabilit][i;
i) dreptul la o alimenta[ie corespunz]toare din punct de vedere calitativ \i cantitativ, [inând cont de vârsta, nevoile \i preferin[ele beneficiarilor,
în conformitate cu legisla[ia în vigoare; posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor \i meniurilor zilnice, precum \i în activit][ile de preg]tire
\i servire a mesei;
j) dreptul la îmbr]c]minte, înc]l[]minte, rechizite \i alte echipamente, precum \i bani de buzunar;
k) dreptul la servicii medicale, stomatologice, oftalmologice sau orice alte servicii de sprijin \i promovare a s]n]t][ii;
l) dreptul la educa[ie - în unit][ile de înv][]mânt din localitate/comun];
m) dreptul la timp liber, în care se pot odihni, relaxa sau participa la activit][i de recreare \i socializare;
n) dreptul la protec[ie împotriva oric]ror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
o)dreptul la condi[ii de locuit de bun] calitate, decente \i asem]n]toare mediului familial;
p) dreptul de a men[ine \i dezvolta leg]turi cu familia, familia extins], orice alte persoane care reprezentative din via[a copilului/ tân]rului.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@ au urm]toarele obliga[ii:
a) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social], medical] \i economic];
b) s] participe, în raport cu vârsta, situa[ia de dependen[] etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
d) s] respecte prevederile prezentului regulament;
e) s] frecventeze cu regularitate cursurile \colare \i s] participe la activit][ile extra\colare;
f) s] cunoasc] \i s] respecte normele de conduit] moral], s] adopte o conduit] social] acceptabil];
g) s] cunoasc] \i s] respecte procedurile referitoare la siguran[] \i securitate;
h) s] între[in] cur][enia în spa[iile interioare \i exterioare ale casei;
i) s] p]streze \i s] foloseasc] cu grij] bunurile de uz personal \i cele de uz colectiv;
j) s] nu p]r]seasc] casa f]r] bilet de voie emis de educatorul de serviciu;
k) s] nu consume alcool, substan[e toxice \i/sau tutun în incinta casei sau în afara sa;
l) s] aib] o [inut] decent];
m) s] respecte personalul casei \i copiii/tinerii, folosind în acest sens un vocabular adecvat, fiind interzise expresiile vulgare.
ARTICOLUL 7. Activit][i \i func[ii
Principalele func[iile ale serviciului social @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@ sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urm]toarele activit][i:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar];
2. g]zduire pe perioad] determinat];
3. îngrijire personal]: asigur] cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul \i condi[iile igienico-sanitare necesare protec[iei speciale a
copiilor \i tinerilor care beneficiaz] de acest serviciu, în func[ie de nevoile fiec]rei categorii de beneficiari; asigur], dup] caz, supravegherea st]rii
de s]n]tate, asisten[] medical], recuperare, îngrijire \i supraveghere permanent] a beneficiarilor;
4. asigur] paza \i securitatea beneficiarilor;
5. asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
6. asigur] beneficiarilor accesul la educa[ie, informare, cultur];
8. asigur] educa[ie informal] \i non-formal] a beneficiarilor, în vederea asimil]rii cuno\tin[elor \i deprinderilor necesare integr]rii sociale;
8. asigur] socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela[iilor cu comunitatea;
9. asigur] climatul favorabil dezvolt]rii personalit][ii copiilor;
10. asigur] participarea beneficiarilor la activit][i de grup \i la programe individualizate, adaptate nevoilor \i caracteristicilor lor;
11. asigur] interven[ie de specialitate;
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12. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protec[ie;
13. urm]resc modalit][ile concrete de punere în aplicare a m]surilor de protec[ie special], integrarea \i evolu[ia beneficiarilor în cadrul serviciului
\i formuleaz] propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protec[ie sau îmbun]t][irea calit][ii îngrijirii acordate;
14. asigur] posibilit][i de petrecere a timpului liber.
15. asigur] men[inerea \i dezvoltarea leg]turilor cu p]rin[ii, familia l]rgit] \i alte persoane importante pentru copil, exceptând restric[iile în
acest sens.
b) de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit][ilor publice \i publicului larg despre domeniul s]u de activitate, prin
asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. mediatizare prin intermediul afi\elor \i pliantelor, a articolelor în mass-media, reportaje etc.;
2. organizarea de activit][i cultural -artistice împreun] cu alte institu[ii de interes din comunitate;
3. organizarea de mese rotunde \i simpozioane cu privire la serviciile oferite;
4. elaborarea de rapoarte anuale de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de
prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. asigurarea protec[iei \i asisten[ei beneficiarilor în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
2. respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea \anselor \i nediscriminarea;
3. ascultarea opiniei copilului \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont de vârsta \i de gradul s]u de maturitate;
4. informarea p]rin[ilor cu privire la drepturile copiilor precum \i cele cu privire la îndeplinirea obliga[iilor p]rinte\ti;
5. implicarea beneficiarilor în activit][i cultural-sportive, precum \i în orice alte categorii de activit][i desf]\urate la nivel de comunitate.
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate utilizând chestionare care evalueaz] gradul de satisfac[ie al beneficiarilor;
3. organizarea de întâlniri \i dezbateri periodice stabilite între personalul de îngrijire, echipa multidisciplinar] \i beneficiarii serviciului.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. consultarea personalului unit][ii \i consiliului copiilor cu privire la activit][ile care urmeaz] a fi desf]\urate conform Planului anual de activitate;
2. consultarea personalului casei cu privire la dorin[a acestora de a participa la cursuri de perfec[ionare, schimburi de experien[], precum \i
achizi[ionarea unor echipamente, instrumente de lucru etc., pentru o bun] func[ionalitate a tuturor compartimentelor;
3. încheierea de parteneriate/protocoale de colaborare cu centre din alte jude[e privind asigurarea de hran] \i cazare pentru copii \i personalul
care îi înso[e\te, asigurându-se astfel posibilitatea organiz]rii de tabere în diferite jude[e, cu care se poate face schimb.
ARTICOLUL 8. Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@ func[ioneaz] cu un num]r total de 4 angaja[i, din care:
a) personal de conducere:
- \ef complex (care coordoneaz] toate centrele/serviciile din cadrul complexului);
- coordonator personal de specialitate: - atribu[iile sunt deservite de coordonatorul personalului de specialitate din cadrul Complexului de
Servicii Sociale |imleu Silvaniei.
b) personal de specialitate de îngrijire \i asisten[]:
- educator pentru activit][i de resocializare (263508): 1
- pedagog social (341202): 3
- asistent social (263501): atribu[iile sunt deservite de asistentul social din cadrul C.S.S. |imleu Silvaniei
- psiholog în specialitatea psihoterapie (263403): atribu[iile sunt deservite de psihologul din cadrul C.S.S. |imleu Silvaniei
- asistent medical generalist (325901): atribu[iile sunt deservite de asistentul medical din cadrul C.S.S. |imleu Silvaniei
c) personal cu func[ii administrative, gospod]rire, între[inere-repara[ii, deservire:
- muncitor calificat buc]tar: atribu[iile sunt deservite de muncitorul calificat buc]tar de la @@Casa de tip familial Iaz @@.
d) voluntari:
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 0.4/1
ARTICOLUL 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este format din:
- \ef complex ;
- coordonator personal de specialitate.
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a. Atribu[iile \efului de complex:
- asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
- elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici, a
îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
- întocme\te raportul anual de activitate;
- asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii centrului;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe
care îl conduce;
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- r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare
care s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
- organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
- reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i
juridice din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
- asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu D.G.A.S.P.C. S]laj, Ora\ul |imleu Silvaniei, alte institu[ii publice locale \i jude[ene,
precum \i cu organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
- propune proiectul bugetului propriu al complexului;
- asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
- semneaz] contractele încheiate cu familia/ reprezentan[ii legali privind acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului de Servicii
Sociale |imleu Silvaniei;
- alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
b. Atribu[iile coordonatorului de personal de specialitate:
- îndrum] \i coordoneaz] activitatea personalului de specialitate;
- îndepline\te atribu[ii de coordonare \i administrare a activit][ii de voluntariat;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- orice alte atribu[ii prev]zute în Fi\a postului.
(3) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(4) Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul psihologie,
asisten[] social] \i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului
superior în domeniul juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ARTICOLUL 10. Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]. Personal de specialitate \i auxiliar
(1) Personalul de specialitate este format din:
- educator pentru activit][i de resocializare (263508);
- pedagog social (341202);
- asistent social (263501);
- psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);
- asistent medical generalist (325901).
(2) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
a) asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
b) colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor; identific]rii de resurse etc.;
c) monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
e) întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
f) face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
g) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
a. Atribu[iile pedagogului social:
- asigur] \i r]spunde de securitatea copiilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui copil;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te copilul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor
concrete ale viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] copiii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii, cu personalul din cas], sau cu orice alte persoane cu care
intr] în contact;
- respect] programul de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz].
b. Atribu[iile educatorului pentru activit][i de resocializare:
- asigur] \i r]spunde de securitatea copiilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui copil;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te copilul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor
concrete ale viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului;
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- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] copiii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii, cu personalul din cas], sau cu orice alte persoane cu care
intr] în contact;
- respect] programul de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz].
c. Atribu[iile asistentului social:
- se preocup] de cunoa\terea \i respectarea cadrului normativ de protec[ie social] în general \i, în special, de protec[ia copilului aflat în
dificultate ocrotit în sistem reziden[ial;
- cunoa\te \i aplic] programe de interes na[ional în domeniul protec[iei drepturilor copilului \i colaboreaz] cu \eful de complex \i ceilal[i
salaria[i pentru aplicarea programului @@Restructurarea institu[iilor de tip reziden[ial@@ conform Hot]rârea Guvernului nr. 260/2000;
- asigur] executarea Hot]rârilor Comisiei pentru Protec[ia Copilului care privesc copiii ocroti[i în Casa de tip familial ;
- asigur] primirea copiilor în Casa de tip familial numai pe baza documentelor legale (Hot]râre a Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj/
sentin[] judec]toreasc] a unei instan[e judec]tore\ti), actele de identitate originale, acte de studiu, fi\a medical], caracterizare psihopedagogic],
ancheta social] de la domiciliul p]rin[ilor, cererea de plasament etc.);
- asigur] consiliere \i sprijin copiilor ocroti[i în cas], pe diferite probleme (de intimitate, familiale, de adaptabilitate, de s]n]tate, dep]\irea
unor momente dificile din via[a lor, cazuri de abuz etc.)
- sprijin] accesul familiei naturale \i a rudeniilor în casa de tip familial \i conlucreaz] cu educatorii pentru activit][i de resocializare \i
pedagogii sociali pentru consemnarea în registru a vizitelor \i a faptelor care atest] leg]tura copil -familie;
- reevalueaz] trimestrial situa[ia social] a familiei prin vizite la domiciliu, solicit] anchete sociale \i propune C.P.C./instan[], m]surile care
se impun în func[ie de caz;
- întocme\te împreun] cu echipa pluridisciplinar] P.I.P. \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni, comunicând
rezultatele cu managerul de caz \i \eful de complex, precum \i cu p]rin[ii copiii evalua[i; aceste planuri sunt vizate de \eful de complex;
- întocme\te Contractul cu familia/ reprezentan[ii legali; acest document se înregistreaz], este semnat de c]tre directorul executiv al D.G.A.S.P.C.
S]laj, de c]tre \eful Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei \i de c]tre p]rin[i/ reprezentan[ii legali;
- stabile\te m]suri de ie\ire a copilului din sistem, urm]rind urm]toarele aspecte: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor concrete ale
viitorului mod de via[]; pe cât posibil antrenarea prin programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului \i
discutarea de modalit][i prin care, dup] p]r]sirea unit][ii copilul va men[ine rela[iile de comunicare cu colegii \i persoanele din casa de tip familial,
preg]tirea familiei.
d. Atribu[iile psihologului în specialitatea psihoterapie:
- desf]\oar] activit][i de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, consiliere individual] \i de grup \i terapie individual] \i de grup;
- efectueaz] evaluarea complet] \i complex] a copilului nou venit;
- desf]\oar] activit][i de consiliere \i training cu familia sau sus[in]torul legal al copilului;
- organizeaz] grupuri de formare \i supervizare a personalului care particip] direct la programul educa[ional;
- particip] al]turi de ceilal[i speciali\ti la elaborarea strategiilor de evaluare \i recuperare a fiec]rui copil;
- indic] \i colaboreaz] la stabilirea programului progresiv de recuperare educa[ional] \i socializare dup] posibilit][ile func[ionale ale fiec]rui
copil, P.I.P. \i P.I.S. - uri; revizuie\te aceste documente o dat] la 3 luni;
- manifest] profesionalism, în[elegere \i r]bdare, dragoste fa[] de copiii din cadrul casei;
- urm]re\te modul în care se respect] drepturile copilului rezident, care privesc respectarea aloca[iei de hran], calitatea meniurilor \i modul
de servire a mesei, precum \i asigurarea îmbr]c]mintei pentru copii, informând \eful de complex despre neajunsurile existente, precum \i
alocarea \i cheltuirea banilor de buzunar;
- urm]re\te asigurarea condi[iilor de cazare, de îmbun]t][ire a mediului ambiant \i starea de igien];
- realizeaz] consilierea \i preg]tirea copilului premerg]tor unor m]suri de protec[ie (adop[ie, plasament) transfer, reintegrarea familial],
integrare \i reintegrare profesional] \i social] etc.
e. Atribu[iile asistentului medical generalist:
12) acord] prim-ajutor în situa[ii de urgen[] pân] la chemarea medicului de familie pe care-l informeaz] asupra st]rii copilului, sau ia toate
m]surile de a ajunge copilul la spital dac] situa[ia o impune;
13) preg]te\te copilul prin tehnici specifice pentru investiga[ii speciale sau interven[ii chirurgicale, organizând transportul copilului bolnav
\i la nevoie supravegheaz] copilul pân] la medicul de familie/spital;
14) administreaz] medica[ia, efectueaz] tratamentele, imuniz]rile, test]rile biologice, conform prescrip[iei medicale;
15) coordoneaz] activitatea echipei de la blocul alimentar \i buc]t]rie privind preg]tirea alimentelor \i respectarea prescrip[iilor medicale, în
conformitate cu legisla[ia în vigoare;
16) controleaz] zilnic respectarea normelor igienico-sanitare din blocul alimentar, a normelor în vigoare privind controlul \i combaterea
infec[iilor, a normelor de protec[ia muncii \i a Regulamentului de Ordine Interioar];
17) îndrum], sprijin] \i consiliaz] pe probleme de s]n]tate, igien] personal], evalu]ri medicale periodice sau ori de câte ori se impune,
tratamente diverse \i de specialitate, stomatologice, nutri[ie \i diet], exerci[iu \i odihn], educa[ie pentru s]n]tate, educa[ie sexual] \i contraceptiv],
abilitare -reabilitare etc.;
18) desf]\oar] activit][i cu personalul unit][ii cu privire la normele igienico-sanitare, acordarea primului ajutor în caz de accidente etc.;
19) consemneaz] într-un registru special informa[iile referitoare la: medicamente, tratamente \i asisten[] de prim-ajutor, precizând numele
copilului, data, ora, denumirea medicamentului administrat \i doza, motivul administr]rii.
Serviciile medicale pentru beneficiarii Casei de tip familial sunt asigurate de medicul de familie. To[i copiii sunt înscri\i la medicul de familie
din comun].
(3) Atribu[iile voluntarului:
- îndepline\te atribu[iile ce îi revin conform fi\ei de voluntariat;
- execut] la timp \i în bune condi[ii atribu[iile specificate în Fi\a de voluntariat;
- principalele activit][i desf]\urate sunt de joc, socializare, recreere etc.;
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- respect] disciplina muncii;
- respect] prevederile cuprinse în contractul de voluntariat, voluntarul are obliga[ia de a respecta prevederile ROI, ROF;
- î\i însu\e\te \i respect] normele \i instruc[iunile de securitate \i s]n]tate a muncii \i m]surile de aplicare a acestora;
- este loial intereselor institu[iei, p]strând confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor pe care le de[ine în urma exercit]rii activit][ii.
ARTICOLUL 11. Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire
Personalul administrativ din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei deserve\te @@Casa de tip familial Iaz nr. 2@@, prin
aprovizionare, servicii administrative, mentenan[], achizi[ii etc. De asemenea, în cadrul casei este angajat \i un muncitor calificat buc]tar.
Atribu[iile muncitorului calificat buc]tar:
- conduce toate lucr]rile din buc]t]rie, preg]te\te meniurile \i preparatele de cofet]rie;
- prime\te produsele alimentare de la magaziner, verific] din punct de vedere calitativ \i cantitativ aceste produse \i r]spunde de corecta lor
p]strare \i distribuire în totalitate a cantit][ilor primite pe baza @@Listei de alimente@@;
- asigur] respectarea cerin[elor igienico-sanitare în buc]t]rie, sala de mese \i dependin[e; între[ine zilnic cur][enia în blocul alimentar prin
\tergerea prafului, sp]larea cu ap] \i detergent, urmat] de dezinfec[ia cu substan[e dezinfectante;
- r]spunde de corecta împ]r[ire a hranei în func[ie de vârst] \i sex, regim alimentar, respectând legisla[ia în domeniu;
- r]spunde de preg]tirea la timp a mesei \i de calitatea mânc]rurilor.
ARTICOLUL 12. Finan[area @@Casei de tip familial nr.2 Iaz@@
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, se are în vedere asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in la
nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor @@Casei de tip familial nr. 2 Iaz@@ se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) bugetul local al jude[ului S]laj
b dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
c) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
d) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
ARTICOLUL 13. Dispozi[ii finale
(1) @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii de acordare a serviciilor,
consemnate în Manualul de proceduri. Personalul casei este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i a Manualului de proceduri.
(2) Prin grija \efului de complex, Regulamentul de organizare \i func[ionare al @@Casei de tip familial nr. 2 Iaz@@ va fi însu\it de c]tre fiecare
salariat sub luare de semn]tur].
(3) Nerespectarea dispozi[iilor Regulamentului de organizare \i func[ionare atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
(4) Personalul angajat beneficiaz] de toate drepturile legale prev]zute în Contractul individual de munc].
(5) Personalul @@Casei de tip familial nr.2 Iaz@@, indiferent de func[ia pe care o ocup] este obligat s] cunoasc] \i s] respecte prevederile
prezentului Regulament, precum \i legisla[ia în vigoare cu privire la domeniul protec[iei copilului.
(6) În exercitarea tuturor atribu[iilor, personalul angajat al casei de tip familial trebuie s] [in] cont de faptul c] în cas] sunt interzise
urm]toarele: fumatul, consumul de b]uturi alcoolice, consumul de semin[e, folosirea de cuvinte sau gesturi obscene, s] se intervin] la instala[iile
electrice, termice, etc. s] se distrug] bunurile, utilizarea/promovarea în rândul copiilor/tinerilor de materiale de tip pornografic (sub orice form]).
Angaja[ii au obliga[ia ca în timpul programului de lucru s] respecte sarcinile de lucru, s] nu abuzeze de utilizarea telefonului mobil /internetului
- s] fie utilizate doar în caz de nevoie; pentru a p]stra leg]tura cu familia sunt permise maxim 1-2 convorbiri telefonice/zi.
(7) Beneficiarilor casei le sunt respectate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia Drepturilor Omului, Legea nr. 272/2004 privind
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare .
(8) Beneficiarii au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotarea casei \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i normele
legale în vigoare.
(9) Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea nr. 319/2006, privind s]n]tatea \i securitatea în munc], a
normelor metodologice de aplicare \i a celorlalte acte normative care o completeaz] vor fi raportate \efului de complex, directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj, Inspectoratului teritorial de munc] S]laj \i celorlalte organe prev]zute de lege, dup] caz.
(10) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu orice dispozi[ie legal] ce prive\te organizarea, func[ionarea \i atribu[iile @@Casei
de tip familial nr. 2 Iaz@@. De asemenea, în m]sura în care se modific] prevederile legale în vigoare la data aprob]rii prezentului regulament, acesta
se consider] de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(11) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al Direc[iei Generale de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i se completeaz]/sau modific] cu aprobarea Consiliului Jude[ean S]laj.
(12) Prevederile prezentului Regulament de organizare \i func[ionare, se completeaz] sau se modific] cu prevederile legisla[iei în vigoare
care reglementeaz] acest domeniu de activitate.
(13) Se vor respecta prevederile Legii nr.677/2001 pentru protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera
circula[ie a acestor date.
(14) În cadrul @@Casei de tip familial nr.2 Iaz@@ se constituie Comisia de disciplin] pentru beneficiari, prin dispozi[ia directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj, format] din: \ef complex, asistent social, psiholog, educator pentru activit][i de resocializare. Comisia de disciplin]
cerceteaz] faptele sesizate ca abateri disciplinare \i propune sanc[iunea aplicabil] celor viza[i. Sanc[iunea disciplinar] se stabile\te prin dispozi[ie/
decizie scris] emis] în acest sens.
(15) În cazul existen[ei unor reclama[ii din partea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite sunt stabilite urm]toarele proceduri:
a. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal \i/sau în scris reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale - direct sau prin intermediul
Cutiei pentru Reclama[ii.
b. Reclama[iile pot fi adresate \efului de complex, direct sau prin intermediul oric]rei persoane din cadrul echipei de implementare a
planului de interven[ie personalizat.
c. \eful de complex are obliga[ia de a analiza con[inutul reclama[iilor, consultând atât beneficiarul, cât \i speciali\tii implica[i în implementarea
planului individualizat de asisten[] \i de a formula r]spuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclama[iei.
d. Dac] beneficiarul de servicii sociale nu este mul[umit de solu[ionarea reclama[iei, acesta se poate adresa în scris directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj care va clarifica prin dialog divergen[ele dintre p]r[i.
(16) Prezentul Regulament de organizare \i func[ionare intr] în vigoare la data aprob]rii prin Hot]râre a Consiliului Jude[ean S]laj.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 121
din 29 septembrie 2017
pentru modificarea \i completarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. 100 din 28 august 2015,
privind darea în administrarea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
a unui imobil situat în Municipiul Zal]u, str. Salcâmilor, nr. 1,
aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.11554 din 19.09.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.11556 din 19.09.2017 al Direc[iei tehnice;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. c) \i alin. (4) lit. a) precum \i art. 123 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. I. Se modific] Art.1 din Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 100 din 28 august 2015 privind darea în administrarea
Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj a unui imobil situat în Municipiul Zal]u, str. Salcâmilor,
nr. 1, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, \i va avea urm]torul cuprins:
@@Art.1. Se aprob] darea în administrarea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj a imobilelor
Cl]dire administrativ] - Centrul de zi pentru recuperare \i reabilitare pentru copii/tineri cu dizabilit][i nr. cadastral 65159 C8, \opron materiale de construc[ii nr. cadastral 65159-C5 \i \opron ambalaje nr. cadastral 65159- C12 \i a terenul aferent în
suprafa[] de 2280,00 mp înscrise în CF nr. 65159, precum \i teren în suprafa[] de 150 mp înscris în CF nr. 56710, cu datele de
identificare prev]zute în Anexa care face parte integrant] din prezenta hot]râre.@@
Art. II. Procesul verbal de predare - primire nr.12954/15.09.2015 va fi actualizat conform anexei în termen de maximum
10 zile de la data prezentei hot]râri.
Art. III. Celelate prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 100 din 28 august 2015 privind darea în administrare
Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj a unui imobil situat în Municipiul Zal]u, str. Salcâmilor,
nr. 1, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, r]mân neschimbate.
Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. V. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

*Anexa la Hot]r`rea nr.121 poate fi vizualizat] pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj www.cjsj.ro la sec[iunea Consiliul
jude[ean/Hot]r`ri
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 122
din 29 septembrie 2017
privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unor spa[ii din imobilul situat în
Municipiul Zal]u, str. Aleea Torentului, bl. P13-15 aflat în domeniul public al jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.11794 din 22.09.2017, a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.11795 din 22.09.2017, al Direc[iei tehnice;
- art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 1777 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
- prevederile art.91 alin.(1) lit. c), alin.(4) lit. b) \i art.123 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] prelungirea, pân] la data 01.07.2018, a duratei de închiriere a unor spa[ii în suprafa[] de 348,84 mp, din
imobilul situat în Municipiul Zal]u, str. Aleea Torentului, bl. P13-15, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, care face
obiectul contractului de închiriere nr. 8692 din 13.10.2008, încheiat cu Asocia[ia Filantropic] Medical Cre\tin] @@Christiana@@
- Zal]u, în vederea desf]\ur]rii de activit][i didactice.
Art. 2. Termenul astfel prelungit va face obiectul unui act adi[ional la contractul prev]zut la art.1.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic].
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic];
- Asocia[ia Filantropic] Medical Cre\tin] @@Christiana@@ - Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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