ANEXA Nr.1
la H.C.L. S.6 nr. ........./.................

REGULAMENT –CADRU
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare
Centrul de Plasament „Acasă”
aflat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

ART. 1. Definiţie
(1) Centrul de Plasament “Acasă”, este unitate de asistenţă socială de interes public,
fără personalitate juridică, aflată în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 6, având sediul în strada Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6, București.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social Centrul de Plasament “Acasă” în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor
din sistemul de protecţie special aprobate prin Ordinul nr.25/2019 și a Legii nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ART. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Plasament “Acasă”, cod serviciu social 8790CR-C-I a fost
preluat de la Fundația Filantropică Metropolis conform H.C.L 119/18.04.2019 de către
D.G.A.S.P.C.Sector 6 și are o capacitate de 36 de locuri.
ART. 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Plasament “Acasă” este de a oferi copiilor/
tinerilor, cu vârste cuprinse între 7 și 18, respectiv 26 de ani (dacă urmează o formă de
învăţământ la zi), găzduire, hrană, îngrijire,sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor
situaţiilor de criză, accesul la informare,educaţie, consiliere socială şi psihologică,
socializare, activităţi în scopul dobândirii deprinderilor de viaţă independentă în vederea
integrării/reintegrării familiale şi socio-profesionale pentru copii cărora le-a fost stabilită o
măsură de protecţie specială deoarece se aflau în una din situaţiile prevăzute în Legea
nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Plasament “Acasă”, funcţionează cu respectarea
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de
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Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019.
(3) Serviciul social Centrul de Plasament “Acasă”, a fost preluat prin Hotărârea a
Consiliului Local al Sectorului 6 a municipiului Bucureşti nr.119/18.04.2018 şi funcţionează
în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Plasament “Acasă”se organizează şi funcţionează cum
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială,
precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale rectificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de
calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul
de Plasament “Acasă” sunt următoarele:




















respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare(copii şi tineri) în ceea ce
priveşteegalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea,
autonomia şidemnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi
pozitive cu privire lapersoanele beneficiare;
asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
deschiderea către comunitate;
asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilorlor;
asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitatea unui personal mixt;
ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinândusecont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi
capacitate deexerciţiu;
facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
dupăcaz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care
acesta adezvoltat legături de ataşament;
promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau,
dupăcaz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potenţialului şiabilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilorcapacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor
de dificultate cucare se pot confrunta la un moment dat.

ART. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Plasament “Acasă” sunt:
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a) copii separati definitiv sau temporar de părinții lor, ca urmare a stabilirii măsurii
plasamentului;
b) copiii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență
c) tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de
protecție specială
d) părintele/reprezentantul legal, beneficiar indirect, în vederea includerii acestuia întrun program de restabilire a legăturilor cu copilul/tânărul.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Accesul beneficiarilor în Centrul de Plasament “Acasă” se face în baza măsurii de
plasament, dispuse de către Comisia pentru protecţia copilului, instanţa de judecată sau prin
dispoziţia privind plasamentul în regim de urgenţă a Directorului General al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza unui Contract de furnizare servicii,
semnat de reprezentantul legal al copilului, sau de către acesta dacă a împlinit vârsta de 16
ani, Directorul General al DGASPC Sector 6, Șef Centru și manager de caz.
Documentaţia necesară în vederea stabilirii măsurilor pentru beneficiarii Centrului de
Plasament “Acasă” este cea prevăzută de legislaţia în vigoare.
Modalitatea de stabilire a contribuției reprezentanților legali ai beneficiarilor rezidenți din
cadrul Centrului de Plasament “Acasă” se stabilește, în condițiile legii.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor .
copilul va fi reintegrat în familia naturală;
copilul va fi plasat la rude;
pentru copil se instituie tutela;
a fost identificat un asistent maternal profesionist care să asigure creşterea, îngrijirea
şi educarea copilului;
 copilul este plasat la o familie sau o persoană/ asistent maternal;
 copilul este încredinţat în vederea adopţiei;
 nevoile copilului impun transferul în alte unităţi de protecţie a copilului;
 copilul a decedat;
 la solicitarea tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani.
Ieşirea copiilor/tinerilor din cadrul Centrului de Plasament “Acasă” se face în Dosarul
copilului/ tânărului se arhivează în condiţiile legii,
Şeful Centrului se asigură că se respectă prevederile standardelor minime obligatorii
privind ieşirea din Centru a beneficiarilor, conform procedurilor de lucru.





(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Plasament “Acasă” au
următoarele drepturi:







să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
laluarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se
menţincondiţiile care au generat situaţia de dificultate;
să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate
deexerciţiu;
să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
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să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
să li se respecte toate drepturile speciale.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Plasament “Acasă” au
următoarele obligaţii:


















să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială,
socială,medicală şi economică;
să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare
aserviciilor sociale;
să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor
socialefurnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
să respecte programul de intrare și iesire din Centru;
să nu părăsească incinta Centrului fără acordul Șefului de Centru/ personalului
Centrului prezent;
să nu facă remarci / observații discriminatorii sau acțiuni discriminatorii;
să respecte intimitatea și proprietatea celorlalți;
să nu întrebuințeze expresii jignitoare;
să frecventeze cursurile școlare;
să nu intimideze, abuza sau teroriza pe alții (copii, adulți);
să nu sustraga bunurile la care are acces pe perioada plasamentului;
să asigure utilizarea si păstrarea în bune condiții, corespunzător destinațiilor stabilite,
acladirilor, încăperilor, dotărilor și a oricăror alte altor bunuri la care au acces pe
perioada plasamentului;
să nu aducă, să nu dețină și să nu consume băuturi alcoolice, tutun sau droguri în
cadrul Centrului;
să nu primească în locuință alte persoane din afara Centrului decât părinții/ rude sau
alte persoane importante pentru copil fără acordul personalului Centrului;
să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Activităţi şi funcţii
Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul de Plasament “Acasă” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor
asigurareaurmătoarele activităţi:










sociale

de

interes

public

general/local,

prin

reprezentarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
găzduire pe perioadadeterminată, până la încetarea măsurii plasamentului;
îngrijire personală -asigură îngrijirea de bază: hrana, somn, îmbrăcăminte, igiena, etc;
asistenţă pentru sănătateasigurată de asistență medicală – supravegherea stării de
sănătate,administrare de medicamente, însotire la medicul de familie și medicii de
specialitate
asigură paza și securitatea beneficiarilor;
asigură accesul beneficiarilor la educație, informare, cultură, asigură educație
informală, non-formală a beneficiarilor în vederea dezvoltării lor armonioase;
asigurăun climatfavorabil dezvoltării personalității copiilor;
asigură socializare pentru beneficiari și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;
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contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de
protecție(PIP);
asigură participarea beneficiarilor la activitățile de grup și la programe
individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor;
asigură intervențiaechipei multidiciplinare la nevoie;
urmărește punerea în aplicare a măsurilor de protecțiespecială, integrarea și evoluția
beneficiarilor în cadrul Centruluiși formulează propuneri vizând completarea sau
modificarea PIP sau îmbunatatirea calitatiiîngrijirii acordate;
dezvoltarea abilitatilor de viata independenta;
asigură posibilități de petrecere a timpului liber;
menținerea legăturilor cu familia extinsăși alte persoane importante pentru copil
integrare/reintegrare familială și comunitară.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului
larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:







efectuează demersuri către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 6 pentru a dezvolta parteneriate, colaborează cu organizații
nonguvernamentale și alte institutii;
asigură informarea si consilierea aparținătorilor precum și a beneficiarilor ;
asigurăun program de vizită pentru facilitarea menţinerii legăturilor cu membrii
familiei, prieteni, persoane faţă de care beneficiarii au dezvoltat relaţii de ataşament;
implică voluntari în activitătile cu beneficiari din Centru;
elaborează rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate
în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare,
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:




cunoaștere, aplicarea și respectarea drepturilor prevăzute în legislația din viguare;
informarea beneficiarilor/aparținătorilor ai acestora asupra drepturilor pe care le au ;
încheiere de parteneriate .

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:






elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
întocmirea documentaţiei şi realizarea demersurilor pentru obţinerea licenţei de
funcţionare a Centrului, pe baza standardelor de calitate, conform legislaţiei în
vigoare;
implementarea măsurilor dispuse delegiuitor.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului prin
realizareaurmătoarelor activităţi:





întocmirea necesarului anual;
desfășurarea activităților din cadrul Centrului conform prevederilor Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare (R.O.F);
asigurarea integrităţii şi păstrării în bune condiţii a Centrului: clădiri și dotări;
asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii
Centrului;
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ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Plasament “Acasă” funcţionează cu un număr de 29
total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local al Sectorului 6 nr. 309 din
28.11.2019 unde:
a) personal de conducere: Șef de Centru - 1 ;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate - 20;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 8;
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 0.8/1 (29 angajati / 36 beneficiari)

ART. 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere al Centrului de Plasament “Acasă” este format din: Șef Centru.
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu
îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din
domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
1. c)propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi
perfecţionare;
c) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
d) întocmeşte raportul anual de activitate;
e) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
f) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului
de personal;
g) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
h) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări
ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
i) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor
2. activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
j) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare;
k) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile
şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi
în justiţie;
l) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă social de
la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii
ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
m) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar;
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o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diploma de
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative,
cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în
condiţiile legii.
ART. 10. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă
(1) Personalul de specialitate este:
a)
b)
c)
d)
e)

Asistent medical generalist (325901);
Asistent social (263501);
Educator pricipal (235203);
Instructor de educație principal (531203)
Psiholog (263411);

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu
respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a
prezentului regulament;
b. colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor;
identificării de resurse etc.;
c. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d. sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa
beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament
etc.;
e. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii
serviciului şi respectării legislaţiei;
g. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Atribuţii şi răspunderi ale personalului de specialitate din CP, pe specialități:






Asistent medical generalist
acordă primele îngrijiri în caz de boală sau accident şi supraveghează transportul
beneficiarilor la spital/ clinica;
efectuează tratamente medicale şi administrează personal medicamentele, conform
indicaţiilor medicului, consemnându-le în registrul de tratamente;
urmăreşte starea de sănătate a beneficiarilor şi semnalează medicului cazurile de
îmbolnăvire intercurentă sau de agravare a afecţiunilor cronice;
are obligaţia de a urmări permanent, în legatură directă (telefonic sau prin alte
mijloace) cu unitatea sanitară în care sunt internaţi beneficiarii, starea de sănătate a
acestora;
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efectuează controlul epidemiologic la primirea în unitate şi la întoarcerea din învoire a
beneficiarilor, luând măsurile de deparazitare şi izolare daca este cazul;
efectuează imunizările sub indrumarea medicului;
programează beneficiarii pentru efectuarea examenelor de specialitate indicate de
medicul centrului şi îi însoţeşte în unităţile de specialitate, inclusiv la medicul de
familie, atunci când este cazul;
prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medici;
se integrează în graficul de muncă stabilit în ture şi înscrie în raportul de tură orice
modificare apărută în starea beneficiarilor bolnavi, răspunsul pacienţilor la tratament
şi orice alt eveniment care a avut loc în centru în timpul turei respective;
răspunde de respectarea normelor igienico-sanitare, în interiorul blocului alimentar,
consemnând zilnic, într-un caiet special, starea de igienă a acestuia, starea de sănătate
a personalului din bucătărie, existenţa probelor alimentare timp de 48 ore, starea
agregatelor frigorifice şi existenţa graficului de notare a temperaturii;
participă zilnic la comisia de recepţie a alimentelor, verificând termenele de
valabilitate şi starea organoleptică a acestora;
supraveghează distribuirea si servirea mesei, alimentarea şi hidratarea beneficiarilor
dependenţi şi respectarea regimului dietetic , unde este cazul;
urmăreşte efectuarea de către ingrijitori / educatori a toaletei locale şi generale a
beneficiarilor;
răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor asistaţi ;
răspunde cu promptitudine la solicitările beneficiarilor;
asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrarea instrumentalului şi aparaturii cu care
lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului;
răspunde de ordinea şi curăţenia cabinetului medical şi pregătesc materialele sanitare
şi instrumentarul medical pentru sterilizare;
verifică stocul de medicamente din aparat şi trusa de urgenţă şi asigură buna
distribuire a medicamentelor către beneficiari;
ține evidenţa condicii de medicamente, întocmind, la sfârşitul fiecărei luni, consumul
din luna respectiva;
controlează şi ia măsuri în cazul în care vizitatorii aduc beneficiarilor alimente şi
medicamente interzise sau băuturi alcoolice, semnalând aceste evenimente şi alte
evenimente deosebite, în scris, şefului de centru;
pe timpul efectuării serviciului, are obligaţia de a fi în permanenţă în mijlocul
beneficiarilor, pentru a preveni evenimente de orice natura;
îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor;
întocmeşte raport de activitate lunar sau ori de câte ori se impune la solicitarea şefilor
ierarhici;
Asistent social
întocmeşte anchete sociale, după caz, pentru clarificarea situaţiei familiale a copiilor,
efectuând vizite la domiciliul reprezentanților copilului, în timp util;
completează dosarele copiilor şi obţine actele necesare clarificării situaţiei juridice a
acestora;
completează dosarele copiilor şi efectuează demersuri în vederea obţinerii
certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/expertiză şi
orientare şcolară/profesională;
participă la reevaluarea fiecărui caz ori de câte ori intervine o modificare în situaţia
copilului şi, dacă este necesar, va prezenta cazul în faţa Comisiei pentru Protecţia
Copilului;
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colaborează împreună cu echipa pluridisciplinară privind implementarea şi
desfăşurarea proiectelor ce privesc sprijinerea copiilor din cadrul complexului;
păstrează permanent contactul cu părinţii copiilor instituţionalizaţi în cadrul
complexului sau cu reprezentanţii legali ai acestora, prin vizite la domiciliu;
informează, îndrumă şi consiliază familia copilului cu privire la îmbunătăţirea
situaţiei sociale;
informează copilul în legătură cu orice schimbare survenită cu privire la situaţia sa
familială;
colaborează cu ceilalţi specialişti ai echipei pluridisciplinare, urmărind interesul
superior al copilului;
sesizează cazurile de abuz semnalate de către persoanele implicate în supravegherea
copiilor, şefului ierarhic;
participă la întruniri periodice pentru schimburi de experienţă cu asistenţii sociali din
cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;
participă la întruniri periodice cu părinţii copiilor din cadrul complexului;
contribuie la întocmirea programelor de vizite în şi în afara apartamentelor sociale de
tip familial, a membrilor familiei şi altor persoane importante pentru copilul
instituţionalizat;
menţine legătura permanentă cu managerul de caz, privind realizarea obiectivelor
Programuluide Intervenţie Personalizată, a Programului de Intervenţie Specifică, cât
şi a Deprinderilor de Viată Independentă, conform Standardelor Minime Obligatorii;
stabileste impreuna cu echipa multidisciplinara invoirea copiilor instituţionalizaţi, în
conformitate cu normele interne de funcţionare, după care aduce la cunostinta
educatorilor responsabili si informeaza şeful de complex;
asigură, alături de tot personalul din complex, realizarea măsurilor privind siguranţa şi
securitatea copiilor;
abordează relaţiile cu copiii instituţionalizaţi în mod nediscriminator, fără antipatii sau
favoritisme, respectând în totalitate standardele şi prevederile legii;
la cererea şefului ierarhic va participa în cadrul echipei pluridisciplinare, în scopul
analizării şi rezolvării unor cazuri punctuale ivite în complex;
participă la întâlniri periodice organizate de şeful ierarhic;
întocmeşte rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată sau pentru diferite situații, ori
de câte ori este necesar;
colectează, analizează, selectează riscurile cuprinse în formularele Alertă de risc;
elaborează formularul Notă de informare pe cere îl transmite Conducătorului structurii
organizatorice și angajaților nominalizați de către acesta să participle la întruniri;
organizează întruniri pentru discutarea informațiilor cuprinse în formularul Notă de
informare (informează participanții, distribuie documentația, asigură logistica);
redactează formularul Proces Verbal la încheierea întrunirii;
completează, actualizează și listează formularul Registrul riscurilor;
inițiază procesul de revizuire a riscurilor la nivelul serviciului și redactează cel puțin o
data pe an formularul Raport privind managementul riscurilor și se preocupă de
primirea autorizațiilor pe document;
transmite, cu aprobarea șefului de serviciu, orice document sau situație solicitată, la
termenele stabilite, către organismele solicitante;
arhivează toate formularele redactate și aprobate, precum și întreaga documentație
aferentă;
prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare
stabilite prin procedurile interne;
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prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a
atribuțiilor de serviciu;
respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu
caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,
dezvăluirii sau accesului neautorizat;
aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de
acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
răspunde pentru orice activităţi desfăşurate conform fişei de post;
Educator pricipal;
acordă primele îngrijiri în caz de boală sau accident şi supraveghează transportul
beneficiarilor la spital/ clinică a cestora , în cazul în care asistentul medical nu este
prezent;
efectuează tratamente medicale şi administrează medicamentele, conform indicaţiilor
medicului, consemnându-le în registrul de tratamente, acestora , în cazul în care
asistentul medical nu este prezent;
urmăreşte starea de sănătate a beneficiarilor şi semnalează medicului / asistentului
medical cazurile de îmbolnăvire intercurentă sau de agravare a afecţiunilor cronice;
are obligaţia de a urmări permanent, în legatură directă (telefonic sau prin alte
mijloace) cu unitatea sanitară în care sunt internaţi beneficiarii, starea de sănătate a
acestora , în cazul în care asistentul medical nu este prezent;
în perioada de primavara - toamna, în funcție de condițiile meteorologice, se preocupă
de executarea unor lucrări specific pentru amenajarea curții și grădinii aferente
imobilului Centrului, împreuna cu beneficiarii
pe perioda iernii , curață drumurile de acces în Centru de zăpadă sau polei.
efectuează imunizările sub îndrumarea medicului / asistentului medical;
programează beneficiarii pentru efectuarea examenelor de specialitate indicate de
medical centrului şi îi însoţeşte în unităţile de specialitate, inclusiv la medicul de
familie, atunci când personalul de specialitate nu este prezent;
se integrează în graficul de muncă stabilit în ture şi înscrie în raportul de tură orice
modificare apărută în starea beneficiarilor bolnavi, răspunsul pacienţilor la tratament
şi orice alt eveniment care a avut loc în centru în timpul turei respective;
participă la distribuirea si servirea mesei, alimentarea şi hidratarea beneficiarilor şi
respectarea regimului dietetic, unde este cazul;
participă activ la efectuarea de către îngrijitori/instructori educatori a toaletei locale şi
generale a beneficiarilor;
răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor asistaţi ;
răspunde cu promptitudine la solicitările beneficiarilor;
asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrarea instrumentalului şi aparaturii cu
carelucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului;
răspunde de ordinea şi curăţenia centrului ;
controlează şi ia măsuri în cazul în care vizitatorii aduc beneficiarilor alimente şi
medicamente interzise sau băuturi alcoolice, semnalând aceste evenimente şi alte
evenimente deosebite, în scris, şefului de centru;
pe timpul efectuării serviciului, are obligaţia de a fi în permanenţă în mijlocul
beneficiarilor, pentru a preveni evenimente de orice natura;
îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor;
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întocmeşte raport de activitate lunar sau ori de câte ori se impune la solicitarea şefilor
ierarhici;
preia atribuțiile șefului de centru în lipsa acestuia ( după orele de program, la sfârșit
de săptămână și în zilele de sărbători legale)
cunoaște misiunea SR și are responsabilitatea de informa orice părinte sau
reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii SR;
cunoaște locul SR încadrul sistemuluide servicii sociale și are responsabilitatea de a
informa părinții sau reprezentanții legali ai copilului despre locul SR în sistemul de
servicii sociale și celelalte servicii cu care SR relaționează;
participă, ca persoană de referință pentru copilul aflat în centru la realizarea
programului special de acomodare după admiterea acestuia în SR;
participă la elaborarea PIS-urilor (nevoi educaționale, recreere-socializare, deprinderi
deviațaindependentă, îngrijireșipromovare a bunăstării,etc.) în colaborare cu
psihologul din centru și/sau a altor membrii ai echipei pluridisciplinare;
participă în cadrul echipei pluridisciplinare la reevaluarea copilului cu ocazia ieșirii
acestuia din SR;
oferă sprijin concret și încurajează copiii în a menține legăturile cu părinții, cu familia
lărgită și cu alte personae importante sau apropiate față de ei
informează părinții cu privire la orice aspecte legate de viața copilului, de dezvoltarea
sa fizică și mental pe parcursul șederii în centru;
participa la promovarea imaginii centrului în comunitate și sprijină copiii în
participarea lor la cât mai multe activități în cadrul comunității;
participă la elaborarea și realizarea programelor de recreere și socializare extrașcolare
în și înafara centrului;
participă la însușirea de către copiii din centru a deprinderilor de viața independentă;
realizează activități de educație informală;
însoțește și supraveghează copiii pe perioada șederii în centru (servirea mesei,
activități educative și recreative în club și în curtea interioară a centrului, etc);
se ocupă de dezvoltarea deprinderilor de igienă personală a copiilor;
supraveghează, alături de personalul medical al centrului starea de sănătate și
bunăstarea copilului, semnalizează în cel mai scurt timp orice incident privitor la
sănătatea copilului;
supraveghează copiii pe timpul nopții;
va aborda relațiile cu copiii din cadrul centrului în mod nediscriminator, fără antipatii
sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate, respectând
în totalitate standardele și prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul
personalului față de copiii instituționalizați;
asigură copiilor protecție și asistentă în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor
conform legislației în vigoare;
sesizează conducerea/echipapluri disciplinară din centru despre orice tentative sau
situație de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
personalul educativ din centru cunoaște procedurile prin care primește,înregistrează și
participa la soluționarea sesizărilor și reclamațiilor din partea copiilor și părinților lor;
asigură, alături de tot personalul, realizarea măsurilor privind siguranță și securitatea
copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii și Metodologiei de
Organizare și Funcționare a SR
în perioada de primavara - toamna, în funcție de condițiile meteorologice, se preocupă
de executarea unor lucrări specifice pentru amenajarea curții și grădinii aferente
imobilului centrului, impreuna cu beneficiarii.
Pe perioada iernii, împreună cu beneficiarii, curăţă drumurile de acces în centru de
zăpada sau polei.
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se conformează oricăror altor dispoziții ale șefului de centru în limita competentelor
profesionale.
Instructor de educație
cunoaște misiunea SR și are responsabilitatea de a informa orice părinte sau
reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii SR;
cunoaște locul SR în cadrul sistemului de servicii sociale și are responsabilitatea de a
informa părinții sau reprezentanții legali ai copilului despre locul SR în sistemul de
servicii sociale și celelalte servicii cu care SR relaționează;
participă, ca persoană de referință pentru copilul aflat în centru la realizarea
programului special de acomodare după admiterea acestuia în SR;
participă la elaborarea PIS-urilor (recreere-socializare, deprinderi de viața
independentă) în colaborare cu psihologul din centru și/sau a altor membrii ai echipei
pluridisciplinare;
participă în cadrul echipei pluridisciplinare la reevaluarea copilului cu ocazia ieșirii
acestuia din SR;
oferă sprijin concret și încurajează copiii în a menține legăturile cu părinții, cu familia
lărgită și cu alte persoane importante sau apropiate față de ei;
informează părinții cu privire la orice aspecte legate de viața copilului, de dezvoltarea
sa fizică și mentală pe parcursul șederii în centru;
participa la promovarea imaginii centrului în comunitate și sprijină copiii în
participarea lor la cât mai multe activități în cadrul comunității;
participă la elaborarea și realizarea programelor de recreere și socializare extrașcolare
în și înafara centrului;
participă la însușirea de către copiii din centru a deprinderilor de viața independentă;
realizează activități de educație informală;
însoțește și supraveghează copiii pe perioada șederii în centru (servirea mesei,
activități educative și recreative în club și în curtea interioară a centrului, etc);
se ocupă de dezvoltarea deprinderilor de igienă personală a copiilor;
supraveghează, alături de personalul medical al centrului starea de sănătate și
bunăstarea copilului, semnalizează în cel mai scurt timp orice incident privitor la
sănătatea copilului; supraveghează copiii pe timpul nopții;
referentul-educator va aborda relațiile cu copiii din cadrul centrului în mod
nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de
adresabilitate adecvate, respectând în totalitate standardele și prevederile Legii
272/2004, referitoare la comportamentul personalului față de copiii instituționalizați;
asigură copiilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor
conform legislației în vigoare;
sesizează conducerea/echipa pluridisciplinară din centru despre orice tentativă sau
situație de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
personalul educativ din centru cunoaște procedurile prin care primește, înregistrează
și participa la soluționarea sesizărilor și reclamațiilor din partea copiilor și părinților
lor;
asigură, alături de tot personalul, realizarea măsurilor privind siguranță și securitatea
copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii și Metodologiei de
Organizare și Funcționare a SR;
îndeplinește atribuțiile “ofițerului de serviciu” prevăzute în Regulamentul centrului.
Conformează oricăror altor dispoziții ale șefului de centru în limita competentelor
profesionale
Acordă primele îngrijiri în caz de boală sau accident şi supraveghează transportul
beneficiarilor la spital/ clinica;
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programează beneficiarii pentru efectuarea examenelor de specialitate indicate de
medical centrului şi îi însoţeşte în unităţile de specialitate, inclusiv la medicul de
familie, atunci când este cazul;
supraveghează distribuirea și servirea mesei, alimentarea şi hidratarea beneficiarilor şi
respectarea regimului dietetic , dacă este cazul;
participăactiv la efectuarea de către îngrijitori / educatori a toaletei locale şi generale a
beneficiarilor;
răspunde de ordinea şi curăţenia centrului;
controlează şi ia măsuri în cazul în care vizitatorii aduc beneficiarilor alimente şi
medicamente interzise sau băuturi alcoolice, semnalând aceste evenimente şi alte
evenimente deosebite, în scris, şefului de centru;
pe timpul efectuării serviciului, are obligaţia de a fi în permanenţă în mijlocul
beneficiarilor, pentru a preveni evenimente de orice natura;
îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor;
întocmeşte raport de activitate lunar sau ori de câte ori se impune la solicitarea şefilor
ierarhici;
în perioada de primavara - toamna, în funcție de condițiile meteorologice, se preocupă
de executarea unor lucrări specifice pentru amenajarea curții și grădinii aferente
imobilului centrului;
pe perioada iernii împreuna cu beneficiarii curată drumurile de acces în centru de
zapadă sau polei;
se conformează oricăror altor dispoziții ale șefului de centru în limita competentelor
profesionale.

Psiholog;
realizează examinarea psihologică a copiilor pentru întocmirea profilului psihologic
individual, cuprins în rapoartele de evaluare psihologică periodice;













întocmeşte documente pentru fiecare copil/tânăr din cadrul complexului, care să
cuprindă toate observaţiile făcute;
consiliază copiii care manifestă tulburări afective, de comportament, de adaptare şi
integrare socială, precum şi pe cei care fac parte din familii cu probleme deosebite;
consiliază copiii şi familiile acestora în vederea rezolvării diferitelor conflicte şi
probleme intrafamiliale, precum şi a îmbunătăţirii relaţiilor familiale;
încurajează părinţii copiilor să apeleze la asistenţă profesională specializată, în cazul
existenţei unor boli psihice şi îi consiliază pe aceştia, în vederea atenuării traumelor
produse de deficienţele copiilor;
desfăşoară activităţi de psihoterapie, în funcţie de tipul deficienţei: stimulare
cognitivă, comportamentală, terapie suportivă, în limita competenței;
raportează autorităţilor competente orice informaţie cu privire la neglijarea sau abuzul
fizic, psihic sau de natură sexuală, şi oferă totodată consiliere copiilor în cauză, cât şi
părinţilor acestora;
participă la realizarea programului special de acomodare a copiilor, după admiterea
acestora în cadrul complexului;
participă, în cadrul echipei pluridisciplinare la reevaluarea copilului/tânărului
instituţionalizat cu ocazia ieşirii acestuia din cadrul complexului;
elaborează programul de intervenție specializată, evaluarea copiilor și a obiectivelor
stabilite;
participă la dezvoltarea intelectuală, afectivă şi relaţională a copiilor din cadrul
apartamentului social de tip familial;
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sprijină, după caz, personalul instructiv-educativ în conceperea Programelor de
Intervenţie Specializate;
însoţeşte copiii la şcoală, la medic sau în oricare altă locaţie, externă apartamentului
social, în limita competenţelor sale;
asigură comunicarea între copii şi statornicirea unor relaţii interpersonale normale;
observă starea psiho-fizică a copiilor şi aduce la cunoştinţă şefului complexului orice
modificare intervenită;
observă comportamentul copiilor în cadrul activităţilor de învăţare şi joc;
participă la însuşirea de către copiii instituţionalizaţi, a deprinderilor de viaţă
independentă;
psihologul va aborda relaţiile cu copiii într-un mod nediscriminator, fără antipatii sau
favoritism, folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate, respectând în
totalitate standardele şi prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul
personalului faţă de copiii instituţionalizaţi;
asigură copiilor protecţie şi asistenţă, în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor,
conform legislaţiei în vigoare;
sesizează conducerea/echipa pluridisciplinară din cadrul complexului despre orice
tentativă sau situaţie de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
participă la activităţi de perfecţionare şi se informează continuu în domeniul său de
activitate;
are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de activitatea
desfaşurată;
respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în
vigoare-SR EN ISO 9001:2015;
se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii
satisfacției acestuia;
comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc
identificat;
comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite
prin procedurile interne;
prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.
679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de
serviciu;
respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter
personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau
accesului neautorizat;
aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces
neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
efectuează alte activităţi solicitate de şeful ierarhic, specifice postului, în limitele
legii;
răspunde pentru toate activităţile desfăşurate conform fişei de post.

ART. 11. Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi:
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Bucătar
Îngrijitor
Magaziner
Muncitor calificat –mecanic
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răspunde de respectarea normelor igienico-sanitare, în interiorul blocului alimentar,
consemnând zilnic, într-un caiet special, starea de igienă a acestuia, starea de sănătate
a personalului din bucătărie, existenţa probelor alimentare timp de 48 ore, starea
agregatelor frigorifice şi existenţa graficului de notare a temperaturii;
participă zilnic la comisia de recepţie a alimentelor, verificând termenele de
valabilitate şi starea organoleptică a acestora;
supraveghează distribuirea si servirea mesei, alimentarea şi hidratarea beneficiarilor şi
respectarea regimului dietetic , daca este cazul;
răspunde cu promptitudine la solicitările beneficiarilor;
asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrarea instrumentalului şi aparaturii cu care
lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului;
răspunde de ordinea şi curăţenia bucatariei si anexelor;
îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor;
întocmeşte raport de activitate lunar sau ori de câte ori se impune la solicitarea şefilor
ierarhici;
răspunde de pregătirea de calitate a hranei, pe baza meniurilor intocmite de personalul
special destinat in acest scop, asigurandu- se ca servirea mesei sa se faca in orele
stabilite prin programul de activitati al centrului;
se preocupa permanent cu ingrijirea si folosirea in bune condiții a tuturor utilităților
din dotarea blocului alimetar, inclusiv a veselei si tacâmurilor etc;
pe timpul contactului cu copiii din centru, respectiv pe timpul servirii mesei conform
programului va avea echipament corespunzător si va manifesta rabdare si tact, spirit
tolerant si echilibru emoțional;
respecta dispozițiile in vigoare privind limitarea accesului persoanelor străine in
blocul alimentar al centrului;
întreține curățenia corespunzătoare in blocul alimentar si respecta normele de
dezinfectare a veselei si aparaturii din dotarea acestuia;
efectuează periodic controale medicale de specialitate conform normelor stabilite in
acest sens, prezentând rezultatul acestor controale cabinetului medical;
poartă în permanență echipamentul de protecție din dotare, asigurând schimbarea
acestuia ori de cate ori este nevoie;

Îngrijitor
efectuează zilnic curațenie,în condiții corespunzătoare, a spațiilor repartizate de
administratorul Centrului(dormitoare, coridoare, birouri, scări, etc.) răspunzând de
starea de curățenie și igienă a acestora ,inclusive a mobilieruluiși a geamurilor.
asigură curățenia și dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop
materialele și articolele specifice;
transportă gunoiul și alte reziduri , răspunzând de depunerea lor în recipiente
specificeși asigură curățenia și dezinfectarea acestora
răspunde de bunurile materiale
consumabile distribuite de magazinerul
Centrului;asigură zilnic curățenia spațiului exterior al imobilului ; pe timpde iarnă, au
obligația de a degaja zăpada în vederea asigurării accesului în curtea Centrului;
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în perioada de primavara - toamna, în funcție de condițiile meteorologice, se preocupă
de executare au unor lucrări specific pentru amenajarea curții și grădinii aferente
imobilului Centrului,împreuna cu beneficiarii;
pe perioada iernii ,împreuna cu beneficiarii curață drumurile de acces în Centru de
zăpadă sau polei;
poartă în permanență echipamentul de protecție de protecție din dotare , asigurând
schimbarea acestuia ori de câte ori e nevoie;
participă la însușirea de către copii din Centru la a deprinderilor de viață
independentă;
însoțește și supravegheză copii pe perioada șederii in Centru (servirea mesei, activități
educative, și recreative în club și în curtea interioară a Centrului, etc.) ;
se ocupă de dezvoltarea deprinderilor de igienă personal a copiilor;
programează beneficiarii pentru efectuarea examenelor de specialitate indicate de
medicul Centrului și îi insoțește în unitățile de specialitate indicate de cătremedicul
Centrului și îi însoțește în unitățile de specialitate , inclusive medicul de familie,atunci
când personalul de specialitate nu este prezent;
supravegheză, alături de personalul medical al Centrui starea de sănătate și bunăstarea
copilului, semnalizează în cel mai scurt timp orice incident privind la sănătatea
copilului;
va aborda relațiile cu copiii din cadrul Centrului în mod nediscriminator, fără antipatii
sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate, respectând
întotalitate standardele și prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul
personalului față de copiii instituționalizați;
participă la distribuirea și servirea mesei, alimentarea și hidratarea beneficiarilor și
respectarea regimului dietetic, acolo unde este cazul;
participă activ la efectuarea de către educatori/instructor educatori a toaletei locale și
generale a beneficiarilor;
răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor asistați;
răspunde cu promptitudine la solicitările beneficiarilor;
asigură și răspunde cu promtitudine la solicitările beneficiarilor;
asigură și răspunde de buna utilizare, păstrarea instrumentalului și aparaturii cu care
lucrează și se îngrijește de buna întreținere și folosire a mobilierului;
răspunde de ordininea și curățenia Centrului;
controleză și ia măsurii în care vizitatorii aduc beneficiarilor alimente și medicamente
interzise sau băuturi alcoolice , semnalând aceste evenimente și alte evenimete
deosebite, în scris, Șefului de Centru;
pe timpul efectuării serviciului, are obligația de a fi în pemanență în mijlocul
beneficiarilor, pentru a preveni evenimentele de orice natură;
îi este interzisă agresarea verbal sau fizică a beneficiarilor;
întocmește raport de activitate lunar sau ori de câte ori se impune la solicitarea șefolor
ierarhici.

Magaziner
participă alături de Șeful de Centru la îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin conform fișei
postului;
se îngrijește de buna păstrare a materialelor și alimentelor aflate in gestiune;
primește și eliberează echipamentul, rechizitele, alimentele și alte materiale,
respectând normele de consum:
întocmește la timp documentele primare privind evidența bunurilor aflate în magazii
și a bunurilor materiale distribuite pe baza bonurilor de consum;
16
































răspunde de calitatea și corectitudinea documentelor întocmite și de înaintarea
acestora, in termenele stabilite, compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C
Sector 6:
răspunde de buna funcționare a programului de transmitere a referatelor din interiorul
D.G.A.S.P.C. pentru Centrului de Plasament “Acasă”asigurandu-se de corectitudine
datelor transmise.
efectuează periodic controale medicale de specialitate conform normelor stabilite in
acest sens;
participă zilnic la comisia de recepţie a alimentelor, verificând termenele de
valabilitate şi starea organoleptică a acestora;
îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor;
întocmeşte raport de activitate lunar sau ori de câte ori se impune la solicitarea şefilor
ierarhici;
Muncitor calificat – mecanic
răspunde de curăţenia şi igiena spaţiilor repartizate din exteriorul imobilului;
răspunde de întreţinerea utilajelor din centru - având obligativitatea de a anunţa cea
mai mică avarie;
răspunde de păstrarea, buna funcţionare şi folosire a utilajelor mecanice şi manuale pe
care le are în dotare;
răspunde și repară obiectele de inventor din centru;
răspunde de respectarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă;
asigură și răspunde de buna utilizare, păstrarea instrumentalului și aparaturii cu care
lucrează și se îngrijește de buna întreținere și folosire a mobilierului;
răspunde de bunurile materiale
consumabile distribuite de magazinerul
Centrului;asigură zilnic curățenia spațiului exterior al imobilului ; pe timp de iarnă, au
obligația de a degaja zăpada în vederea asigurării accesului în curtea Centrului;
în perioada de primavara - toamna, înfuncție de condițiile meteorologice, se preocupă
de executare au unor lucrări specific pentru amenajarea curții și grădinii aferente
imobilului Centrului,împreuna cu beneficiarii;
pe perioada iernii ,împreuna cu beneficiarii curață drumurile de acces în Centru de
zăpadă sau polei;
poartă în permanență echipamentul de protecție de protecție din dotare , asigurând
schimbarea acestuia ori de câte ori e nevoie;
transportarea zilnică a gunoiului în condiţii corespunzătoare, răspunzând de depunerea
lor corectă în recipiente, de curăţarea şi dezinfectarea vaselor în care se depozitează
sau se transportă gunoiul;
întocmește referate de necesitate pentru repararea obiectelor din centru;
se asigură de funcționarea în bune condiții a grupurilor sanitare din centru;
îndeplinirea indicaţiilor primite de la şeful de centru sau privind întreţinerea
curăţeniei, salubrităţii;
v-a aborda relațiile cu copiii din cadrul Centrului în mod nediscriminator,fără antipatii
sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate, respectând
întotalitate standardele și prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul
personalului față de copiii instituționalizați
îi este interzisă agresarea verbal sau fizică a beneficiarilor;
întocmește raport de activitate lunar sau ori de câte ori se impune la solicitarea șefolor
ierarhici.
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ART. 12. Finanţarea centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) bugetul local al Sectorului 6, municipiul Bucureşti;
b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi
din străinătate;
c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
DIRECTOR GENERAL,
GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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