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PROIECT DE HOTARARE NR. __ 
privind schimbarea denumirii ’Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever 
Slobozia” in ’Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitdti Slobozia” si 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia 

Consiliul Judetean lalomita, 

Avand in vedere: 

~ Referatul de aprobere nr. { 4 64F- /2021 - X_ din [4.06 2021 al Presedintelui 
Consiliului Judetean talomita, 

Examindna: 

- Hotdrdreo Consiliului Judetean talomita nr. 26 din 29.09.2004 privind inchiderea, 
transformarea si infiintarea unor servicii din cadrul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor 
Copilului lolomita; 

- prevederile art. 2 si anexei nr. 2 din Hotdrdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 92 din 
15,12.2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare a unor servicii sociale 
aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenté Sociald si Protectia Copitului lalomita; 

- Notele de fundamentare nr. 8782 si nr. 8810 din 14.06.2021 ale Directiei Generale de 
Asistenta Sociald si Protectia Copitului eg 

- Raportul de specialitate nr. Ih #9 /2021 - b din_'7.06 .2021 al Compartimentului 
Coordonare Societdi, Servicii si institutii Publice Subordonate; 

- Avizul nr. . {2021 - ___ din .2021 al Comisiei juridice, de disciplind, 
drepturi, obligatii si incompatibilitdti; 

- Avizul ne. {2021 -__ din .2021 al Comisiei pentru muncd, sdndtate, 
asistentd sociala si familie, 

in conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. aj, alin. (2) lit. c) si alin. (5) lit. b) din Ordonanfa de 

Urgenté a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si compietdrile 
ulterioare 

- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum si a reguiamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor 
sociale, cu modificdrile si completérile ulterioare; 

~ prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, 
republicatd, cu modificdrile si completérile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturitor copilului, 
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenta sociald, cu modificdrile si completdrile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si pramovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicatd, cu modificdrile si completérile ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 

Cod FP 07-02, ed. 2, vers.0



- prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 49 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean 
lalomita, aprobat prin Hotdérdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, 

in temeiul art, 196 alin. (4) fit. a) din Ordonanta de Urgenté a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificdrile si completérle ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1 Incepdnd cu data intrarii in vigoare a prezentei hotdrdri, Centrul de Recuperare pentru 
Copilul cu Handicap Sever Siobozia, situat in Municipiul Slobozia, strada Constantin Debrogeanu 
Gherea, nr. 7, isi schimbGé denumirea in Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu 
Dizabilitdfi Slobozia, serviciu social fard personalitate juridicd in subordinea Directiei Generale de 
Asistenté Sociald si Protectia Copifului talomita . . 

Art.2 Se aprobé ca in cadrul Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu 
Dizabilitéti Slobozia sé se furnizeze urmdtoarele servicii sociale: 

a) Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever; 

b) Centrul de Consiliere si Asistentd Specializatd pentru Persoanele cu Tulburdri de Spectru 
Autist si Familiile acestora. 

Art.3 Se aprobd Regulamentul de organizare si functionore al Complexului de Servicii pentru 
Recuperarea Copilului cu Dizabilitéti Slobozia, prevdzut in anexa care face parte integrantd din 
prezenta hotdrdre. 

Art.4 Cu data intrérii in vigoare a prezentei hotdrdri se abrogd art. 2 si anexa nr. 2 din 
Hotérdrea Consiliului Judetean talomita nr. 92 din 15.12.2016 privind aprobarea Regulamentelor 
de organizare si functionare a unor servicii sociale aflate in subordinea Directiei Generale de 
Asistentd Sociald si Protectia Copilului lalomita . 

‘Art.5 Prezenta hotdrdre devine obligatorie si produce efecte de la data aduceril la cunostinté 
publicé. 

Art.6 Prin grija Secretarului Judetului lalomita, prezenta hotdrdre se va comunica spre ducere 
la indepiinire Directiei Generale de Asistenté Sociald si Protectia Copilului lalomita si, spre stiinté, 
Directiei Achizitii $i Patrimoniu si Institutiei Prefectului — Judetul lalomita, urménd a fi publicaté pe 
site-ul Consiliului Judetean lalomita. 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat 

Secretarul General al Judetulul lalomita 

Adrian - Robert IONESCU | 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA Anexa la H.C.J. nr, j 
  

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 
SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA 

Avizat, 

Director General 

Prof. MARCU PAUL 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A 

COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU RECUPERAREA 
COPILULUI CU DIZABILITATI SLOBOZIA 

~ 2021 -



ARTICOLUL 1 

DEFINITIE 

(1) Regulamentul de organizare si functionare este un document propriu al 
serviciului social Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati 
Slobozia, inflingat prin Hotirarea Consiliului Judetean Ialomita nr. ....... Wi oe eeeeceeeeees 
in vederea asigurarii functionarii acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate 
aplicabile, respectiv Ordinul mr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de 
calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor si a asigurarii accesului 
persoanelor beneficiare 1a informafii privind conditiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2). fn cadrul Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu 
Dizabilitéti Slobozia sunt oferite urm&toarele servicii sociale: 

a} Centrul de Recuperate pentru Copilul cu Handicap Sever si 
b) Centrul de Consiliere gi Asistenté Specializata pentru Persoanele cu Tulburiri 

de Spectru Autist si Familiile acestora. 
(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele 

beneficiare, ct si pentru angajatii centrului si, dup& caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentantii legali/convenfionali, vizitatori. 

ARTICOLUL 2 

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL 

Serviciul social "Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu 
Dizabilitéti Slobozia", cod serviciu social: 8891CZ-CII, cu sediul in municipiul 
Slobozia, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 9, judetul Ialomita este infiintat prin Hotirarea de 
Consiliului Judetean Jalomita nr. ....... din data de ween gi administrat de 
furnizorul de servicii sociale: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECTIA COPILULUI IALOMITA, acreditat conform Legii nr. 197/2012 privind 
asigurarea calitétii in domeniul serviciilor sociale, cu modificdrile ulterioare, 
Certificatului de acreditare - seria: AF, nr. : 000309, data eliberarii: 08.05.2014 cu sediul 
in Siobozia, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr. 1, judetul Ialomita. 

ARTICOLUL 3 

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL 

(1) Scopul serviciului social ,,Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului 
cu Dizabilitafi Slobozia”, il reprezinta recuperarea gi reabilitarea copiilor cu handicap, de 
pe teritoriul judetului Ialomita, in vederea dobandirii autonomiei personale gi sociale, 
prevenirea abandonului si institutionalizirii in cazul copiilor cu handicap din judetul 
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Ialomita, combaterea riscului de excluziune social’, promovarea incluziunii sociale si 
cresterea calitatii vietii acestor copii. 

(2) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in cadrul ,, Complexului de Servicii pentru 
Recuperarea Copilului cu Dizabilititi Slobozia” sunt copiii cu dizabilit&ti din casele de 
tip familial din structura DGASPC lalomita, copiii cu dizabilititi cu masura de protectie 
speciala ia asistenti maternali profesionisti si copiii cu dizabilit3{i din comunitate. 

(3) Serviciile/activitatile asigurate si oferite beneficiarilor sunt: 
servicii de informare si consiliere; 

activitati educative (educatie non-formala gi educatie informala); 

activitati de facilitare a integrarii/reintegrarii beneficiarilor in comunitate; 
activitati de recreere $i socializare; 

activitati destinate pregatirii beneficiarilor pentru viata independenta; 
servici de consiliere psihologica si terapii de specialitate; 
servicii/terapil de recuperare/reabilitare functionala; 
servicli de preparare si servire a hranei; 
servicii de asistenta medicalé primara. m
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ARTICOLUL 4 . 

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE SI INFIINTARE 

(1) Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia 
functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a 
serviciilor sociale reglementat de: 

* Legea nr. 292/2011, Legea asistentei sociale din Romania, cu modificirile ulterioare, 

« Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilutui, 
republicaté, cu modificarile $i completarile ulterioare, 

* Legea nr, 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicaté, cu modificdrile si completarile ulterioare, 

* Ordinul 27 din 3 ianuarie 2019 (Ordinul 27/2019) pentru aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, 

» HOTARARE nr, 867 din 14 octombrie 2015, pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum gi a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a 
serviciilor sociale, 

* Legea nr, 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei tn familie, 
republicataé, cu modificarile si completirile ulterioare, 

« Prezentul regulament gi alte prevederi legale in vigoare cu aplicabilitate tn domeniul 
asistentei sociale. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27 din 3 ianuarie 2019 pentru 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 
copiilor 

(3) Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilit&ti Slobozia 
este inftintat prin: Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr..... din data de ...cceeceeesee. 
si funcfioneaza in subordinea si coordonarea Directici Generale de Asistenf& Social si 
Protectia Copilului lalomita;



ARTICOLUL 5 
PRINCIPII CARE STAU LA BAZA ACORDARII SERVICIULUI SOCIAL 

(1) Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia se 
organizeaza si functioneaz& cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul 
national de asistenta sociala, precum si cu principiile specifice care stau la baza acordarii 
serviciilor sociale prevazute in legislatia specifica, in conventiile internationale ratificate 
prin lege si in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte, precum 
gi in standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestirii serviciilor sociale in cadrul 
Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia sunt 
urmatoarele: 

a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea gi promovarea drepturilor persoanelor beneficiate in ceea ce priveste 

egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si 
demmnitatea personalA gi intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la 
persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare; 
d) deschiderea c&tre comunitate; 
e) asistarea persoanelor fri capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea 

drepturilor lor; 
f) asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in 

unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare gi luarea tn considerare a acesteia, tinandu- 

se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernimant si capacitatea 
de exercitiu; 

h) promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare: 
i) asigurarea unei ingrijiri individualizate gi personalizate a persoanei beneficiare: 
j) preocuparea permanenta pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza 

potentialului si abilitatilor persoanei beneficiare de a trai independent; 
k) incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implic&rii active 

a acestora in solutionarea situatiilor de dificultate; 
}) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale; 
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentatilor legale cu privire la exercitarea 

drepturilor si indeplinirea obligatiilor de intretinere; 
0) primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacitati de integrare sociala si implicarea activa in solutionarea situatiilor de 
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului de recuperare cu serviciul public de asistenta sociala.



ARTICOLUL 6 

BENEFICIARIT SERVICIILOR SOCIALE 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Complex de Servicii pentru 
Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia sunt copii care indeplinesc urmdtoarele 
condifii: 

a) Solicité tnscrierea tn programul centrului. 
b) Sunt tneadrati intr-un grad de handicap (fiind diagnosticati cu autism sau alta 

dizabilitate) 

¢) Au recomandare de la medicul specialist. 
d) Sunt evaluati de catre Seviciul de Evaluare ComplexA din Cadrul DGASPC 

Talomita. 
e) Varsta cuprinsa fntre 2-18 ani 

f) Sanu fie in evidenta cu boli infecto-contagioase 

(2) Condittile de admitere in centru sunt urmatoarele: 
a) Admiterea copilului in cadrul Complexului de Servicii pentru Recuperarea 

Copilului cu Dizabilitati Slobozia se face in baza cererii reprezentantului sdu legal sau 
familie. Aceasta este insotité de urmatoarele documente: 

- Copie - Certificat de Incadrare a copilului in grad de handicap 
- Copie — Hotarérea Comisiei Judefene pentru Protectia Copilului 
~ Copie dupa Planul de recuperare a copilului cu dizabilitati (dac4 exista) 
- Copie dupa Certificatul Medical al copilului emis de un medic specialist 
- Copie dupa Fisa psiholigica 
~ Copie dupa Certificatul de orientare scolara si profesionalA (daci exist) 
- Copie CI/BI a parintilor / reprezentantilor legali 
- Copie dup4 certificatul de nagtere al copilului 
- Aviz epidemiologic si vaccinari; 

b) Cererea se va depune la secretariatul Directiei Generale de Asistenti Sociala si 
Protectia Copilului lalomita, unde va fi inregistrata. 

c) Dupa inregistrare, cererea va fi inaintata directorului general al Directiei 
Generale de Asisten{i Sociala si Protectia Copilului Ialomita, care va dispune evaluarea 
situatiei pstho-socio-educationale a copilului. 

d) Evaluarea cererii va fi efectuataé de catre Servicul de Evaluare Complexa din 
cadrul DGASPC Ialomita. 

e) In cazul aprobarii cererii, se va emite o dispozitie de admitere in centru, 
semnata de catre directorul general al Directiei Generale de Asistent& Sociala si Protectia 
Copilului Jalomita, care va fi comunicata centrului si familiei copilului. 

g) In cazul respingerii cererii, se va comunica acest lucru in scris, persoanei care a 
formulat cererea, indicfndu-se motivele respingerii. 

h) Dispozitia de internare sau raspunsul de respingere a cererii, vor fi comunicate 
solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii sale. 

{3) Conditii de incetare a serviciilor: 
a) Incetarea dispozitiei de acordare a serviciilor are loc dupa 12 luni de la 

emiterea acesteia. 

b) Pentru continuarea acordarii de servicii, parintele/reprezentantul legal 
completeaza o cerere de mentinere in programul de recuperare, specialistul cu atributii de 
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asisten{é socialé face un raport de mentinere in programul de recuperare si se emite o 
noua dispozitie, 

c) incetarea acordarii serviciilor se poate realiza si inainte de termenul de 12 lui, 
dac& se constataé ca familia beneficiarului nu respecta contractul de furnizare a serviciilor 
incheiat cu centrul. In acest caz se intocmeste un raport in care este prezentati situafia 
care a dus la incetarea acordarii de servcii. 

d) La solicitarea parintilor/reprezentantilor legali prin completarea unei cereri de 
retragere in care motiveazd decizia luataé 

e) La implinirea varstei de 18 ani 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Complex de Servicii 
pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia au urm&toarele dreptuti: 

a) sa li se respecte drepturile $i libert&tile fundamentale, fara discriminare pe baza 
de rasa, sex, religie, opinie sau orice alté circumstan{é personalé ori social; 

b) s& participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind interventia social care li se aplica; 

c) s& li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale, 
informatiilor furnizate si primite; 

d) de a primi servicii sociale prevazute in programul personalizat de interventie; 
e) s4 li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cat se mentin 

conditiile care au generat situatia de dificultate; 
f) de a refuza, tn conditii obiective, primirea serviciilor sociale; 
g) s& fie protejati de lege atat ei, cat si bunurile lor, atunci cand nu au capacitate 

de exercttiu; 
h) s& li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime; 
i) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
j} 84 li se respecte toate drepturile speciale in situatia tn care sunt minori sau 

persoane cu dizabilititi. 

k) s4 fie protejati impotriva riscului de abuz si neglijare 
1} s4-si exprime liber opinia cu privire la serviciile primite 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate tn Complex de Servicii 

pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia au urm&toarele obligatii: 
a) sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, 

medicala si economica; 
b) sa participe, in raport cu varsta, situatia de dependent etc. la procesul de 

furnizare a serviciilor sociale; 
¢) s& contribuie, in conformitate cu legislatia tn vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, in functie de tipul serviciului si de situatia lor materiald; 
d} sé comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala; 
e) si respecte prevederile prezentului regulament. 

ARTICOLUL 7 
ACTIVITATI SI FUNCTIL 

Principalele functii ale Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu 
Dizabilitati Slobozia sunt urmatoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
urmatoarelor activitati:



1. reprezinté furnizorul de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana 
beneficiara; 

2. prevenirea abandonului si institufionalizérii copiilor cu diferite deficiente sau 
dizabilitati; 

3. asigurarea pe timpul zilei a unor activit&fi de ingrijire, educatie, recuperare si 
socializare, abilitare gi reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viath 
independenta; 

4, furnizarea unor servicii de sprijin, consiliere, educare, etc. pentru p&rinti sau 
reprezentanti legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii cu handicap. 

b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autorit%tilor publice si 
publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor activitati: 

1. promovarea serviciilor centrului in cadrul comunitatii, care se realizeazi permanent 
prin refeaua de asistenti sociali ai DGASPC, cu ocazia deplasirilor in teritoriu,; 

2. activitéti de informare gi promovarea in randul comunit&tii rurale, cu ocazia 
deplasarilor zilnice cu microbuzul centrului; 

3. distribuirea periodic in comunitate a unui pliant informativ; 
4, distribuirea, in cadrul fntélnirilor anuale cu grupul de parinti, a materialelor 

informative specifice temelor alese pentru disculii privitor problematica copiilor cu 
dizabilitati; 

5. elaborarea de rapoarte de activitate, prezentate la diversele seminarii sau consfituiri 
ce au loc in cadrul centrului, in care este prezentaté activitatea desfagurati de specialisti 
tn procesul de recuperare; 

6. colaborarea cu institutiile relevante din comunitate (scoli, gridinite, biserica, politie, 
unitati sanitare, medici de familie, mass-media) in vederea identificarii potentialilor 
beneficiari ai programelor de recuperare; 

7. activitati de voluntariat, cu posibilitatea accesului la informatiile necesare gi instruire 
cu privire la copii cu dizabilitati si legislatia in vigoare. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situatiilor de 
dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor activitati: 

1. de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste serviciile oferite gi benefictile 
acestora pentru copii si familiile acestora; 

2. prin materialele realizate in scop informativ, beneficiarii fiind prezentati cu acordul 
lor sau al p&rintilor/reprezentantilor legali — in ipostaze favorabile lor, care sA inducd 
atitudini de apreciere si incurajare din partea persoanelor care vad aceste materiale (in 
general, activitati pe care beneficiarii le fac usor gi cu placere, jocuri in grup, etc); 

3. expozitii in cadrul centrului sau organizate cu diferite ocazii (ex: 2 aprilie — Ziua 
Internationald de Constientizare a Autismului, 3 decembrie — Ziua de Solidaritate cu 
Persoanele cu Handicap), care are rolul de a motiva beneficiarii in efortul depus si de a 
promova acest efort; 

4. organizarea de serb&ri sau alte activitati la care participa, al&turi de beneficiari, 
familiile acestora, copii din comunitate, invitati din afara centrului. 

d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a 

serviciilor; 

2. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate; 
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3. pregatirea profesionala permanenta, a specialistilor centrului, prin studiu individual, 
participarea la cursuri organizate tn cadrul DGASPC sau orice alt& forma de informare 
sau schimb de experienti.; 

4, colaborarea gi stabilirea de parteneriate cu institutiile abilitate, cu autoritafile locale 
gi cu societ&ti comerciale in vederea imbundtatirii activitatii; 

5. dezvoltarea de parteneriate cu organizatiile neguvernamentale, de cult sau cu 
institutii publice in vederea diversificarii serviciilor oferite beneficiarilor: 

6. orice alte activit&ti necesare si suficiente pentru indeplinirea obiectivelor gi 
obiectului de activitate prevazute in prezentul regulament. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin 
realizarea urmatoarelor activititi: 

1. achizitionarea, dotarea si tntretinerea, cu mijloace fixe (mobilier, aparatura. electrica 
si electronica) gi materiale consumabile, necesare activitatii de recuperare, din resursele 
financiare proprii institutiei, partajate de Consiliul Judetean Ialomita: 

2. aprovizionarea cu alimente necesare pregitirii hranei pentru cele doud mese zilnice 
pentru beneficiarii centrului; 

3. angajarea de catre DGASPC a personalului calificat care s& raspunda prevederilor 
SMO si planului anual de actiune 

4. formarea continua si perfectionarea personalului centrului prin participarea la 
diferite cursuri organizate in cadrul sau de institutie, sau individual. 

ARTICOLUL 8 _ 
STRUCTURA ORGANIZATORICA, NUMARUL DE POSTURI SI 

CATEGORIILE DE PERSONAL 

(1) Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia 
functioneaza, conform statului de functii a DGASPC si prevederilor Hotararii Consiliului 
Judetean Ialomita, dup& cum urmeaza: personal de conducere: sef de complex — 1, care 
coordoneaza activitatea celor doud centre aflate in componenta sa gi care au urmitoarea 
structura de personal: 

Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia are un 
numar total de personal de 26 de salariati dintre care: 

b) personal de specialitate: psiholog — 2, psihopedagog — 3, logoped ~ 2, kinetoterapeut 
~ 1, maseur — 1, asistent medical — 2, educator — 5, pedagog de recuperare — 1; 

c) personal de ingrijire si asistenta: infirmiera — 1, ingrijitoare ~ 1; 
d) personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire: 

administrator —1, bucatar- 2, muncitor calificat — 1, gofer — 1, paznic - 2; 
d) voluntari. 

Centrul de Consiliere si Asistenta Specializata pentru Persoancle cu 
Tulburari de Spectru Autist si Familiile Acestora Slobozia are un numiar total de 
personal de 4 de salariati incadrati ca personal de specialitate: psiholog — 2, psihopedagog 
-2 

(2) Raportul angajat/beneficiar asiguré prestarea serviciilor in cadrul centrului $i 
se realizeaza in functie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor 
minime de calitate.



ARTICOLUL 9 

PERSONALUL DE CONDUCERE 

(1) Personalul de conducere este: 
a) sef de complex; 

(2) Atributiile personalului de conducere sunt: 
a) asiguré coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfigurate de personalul 

serviciului si propune organului competent sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu 
isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile, cu respectarea prevederilor legale din 
domeniul furnizarii serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaboreazi rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementarii obiectivelor si tntocmeste informari pe care le prezinté furnizorului de 
servicil sociale; 

¢) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si 
perfectionare; 

d) colaboreaz& cu alte centre/alti furnizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale 
societatii civile in vederea schimbului de bune practici, a imbundtitirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a califatii serviciilor, precum si pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sd raspunda nevoilor persoanelor beneficiare: 

e) intocmeste raportul anual de activitate; 
f) asiguré buna desfasurare a raporturilor de munca dintre  angajatii 

serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice gi a 

numéarului de personal; 

h) desfasoara activit&ti pentru promovarea imaginii centrului in comunitate; 
i) ia in considerare si analizeazd orice sesizare care fi este adresata, referitoare [a 

incalcari ale drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce; 
J) raspunde de calitatea activitatilor desfagurate de personalul din cadrul serviciului si 

dispune, in limita competentei, m&suri de organizare care si conduca la imbundatatirea 
acestor activitati sau, dupa caz, formuleazé propuneri in acest sens; 

k) organizeaza activitatea personalului si asiguri respectarea timpului de lucru si a 
regulamentului de organizare si functionare; 

1) reprezinté serviciul in relatiile cu furnizorul de servicti sociale gi, dupa caz, cu 
autoritafile si institutiile publice, cu persoanele fizice $i juridice din tara si din strainatate, 
precum si in justitie; 

m) asiguré comunicarea gi colaborarea permanenté cu serviciul public de asistenti 
social de la nivelul primariei si de la nivel judetean, cu alte institutii publice locale si 
organizatii ale societatii civile active in comunitate, in folosul beneficiarilor; 

n) asiguré todeplinirea masurilor de aducere la cunogtin{i atat personalului, cat si 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare; 

o) asigura incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale: 
p) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dup’ caz, examen, in 
condifiile legii. 

(4) Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie s& fie absolventi de 
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 
durat, absolvite cu diploma de licent& sau echivalenté in domeniul psihologie, asistenta 
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sociala si sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau 
absolventi cu diploma de licen{a ai invétimantului superior tn domeniul juridic, medical, 
economic gi al stiintelor administrative, cu experienté de minimum 5 ani in domeniul 
serviciilor sociale. 

(5) Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiel 
se face in conditiile legii. 

ARTICOLUL 10 
PERSONALUL DE SPECIALITATE DE {NGRIJIRE SI ASISTENTA 

(1) Personalul de specialitate este: 
a) psiholog (263411); 
b) psihopedagog (263412); 
c) logoped (226603); 

d) terapeut ocupational - psiholog (263419) 
d) kinetoterapeut (226405); 

e) maseur (325501); 
f) asistent medical generalist (325901) 

g) educator-puericultor (234203); 
h) pedagog de recuperare (235205). 

(2) Atributii generale ale personalului de specialitate: 
a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului 
regulament; 
b) colaboreaza cu specialisti din alte centre in vederea solutionarii cazurilor, identificarii 
de resurse; 
¢) monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizeazé conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, 
situa{ii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
€) intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata; 
f) face propuneri de imbunat&tire a activitatii in vederea cresterii calit&tii serviciului gi 
respectarii legislatiei; 

(2) Atributii specifice ale personalului de specialitate: 
- psiholog: 
« Realizeaza evaludri psihologice ale copiilor din centru 

1, investigarea si psihodiagnosticul tulburarilor psihice si al altor condttii de 
patologie care implica mecanisme psihologice in etiopatogeneza 
evaluare cognitiva 
evaluare comportamentala; 
evaluare subiectiv-emtionala; 
evaluarea personalitatii si a mecanismelor de coping / adaptare / defensiv; 
evaluarea potentialului de dezvoltare / recuperare: 

* evaluarea unor aspecte psihologice ale familiei copilului, stabilirea punctelor 
tari/slabe ale familiei largite; 
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* evaluarea (impreuna cu asistentul social) contextuiui familial, social, economic, 
cultural in care se manifesta copilul cu probleme psihologice; 
* intocmegte rapoarte pshihologice care cuprind istoricul cazului, profilul psihologic, 
concluzii si propuneri pentru fiecare caz evaluat; 
* Realizeazé consiliere psihologicd gi terapie suportiva pentru copil si familie, in 
functie de nevoile pe care le au, Ia cerere sau ori de cate ori se considerA cA este tn 
beneficiul copilului si familiei sale. 
* Urmiéareste optimizarea si dezvoltarea personala a beneficiarilor. 
« Realizeaza psihoterapie individual si de grap. 
“ Realizeazé terapii de scurt{ duraté focalizate pe problema, preventie tertiara, 
recuperare si reeducate. 
* Realizeaza terapia cognitiva. 
* Realizeazi planul personalizat de interventie pentru fiecare copil, 
* Monitorizeaza, reevalueaza si adapteaza planul personalizat de interventie. 
« Sprijind organizarea sau organizeaza programe de educare a parintilor - cunoscute sub 
denumirea de ,,scoli pentru parinti”. 
* Cormpleteaza fisele de lucru. 

« Tine evidenta sedintelor efectuate. 
* Semnaleaza situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului si participa la 
evaluarea si interventia specifica. 
« Participa la sedintele de lucru ale echipei multidisciplinare, privind analiza planului 
personalizat de interventie. 
* Planificé impreund cu ceilalfi specialisti activitatile recreative si de socializare, 
evitand suprasolicitarea copiilor; 
" P&streazi confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legatura cu problemele de serviciu. 
s  Raspunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desfasurarii activitatii 
specifice. 
« R&spunde in fata coordonatorului de centru si a conducerii DGASPC Ialomita, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 
" Respect& si se integreazd codului etic deontologic, 

- psihopedagog: 

« Realizeaza evaluari cognitiv-comportamentale ale copiilor din centru 
* Realizeaza evaluari subiectiv-emotionale psihologice ale copiilor din centru 
* Realizeazd evaluari ale familiilor copiilor din centru 
« Realizeaz& evaluarea personalitatii gi mecanismelor de adaptare ale copiilor din centru 
" Realizeaz& consiliere pentru copil si familie, in functie de nevoile pe care le au, la 
cetere sau ori de cate ori se considera cA este in beneficiul copilului si familiei sale 

* Realizeaza planul personalizat de interventie pentru fiecare copil 
« Stabilegte scopurile recuper&rii in functie de particularititile fiecdrui copil in parte 
" Realizeazé interventii specifice fiecarui copil cu nevoi speciale din cadrul centrului 
" Evalueaza starea de sindtate mentala in limita competentei psihopedagogului 
« Monitorizeaza, reevalueaza si adapteaz’ planul personalizat de interventie. 
 Identificé nevoile parintilor pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge 
orice copil si tinand cont de personalitatea si particularitatile psihice ale fiecdrui copil in 
parte. 

« Semnaleaza situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului si participa la 
evaluarea si interventia specifica. 

« Se ocupa de asigurarea resurselor necesare desfiisurarii activititii de stimulare si 
recuperare a copiilor cu dizabilititi. 
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" Sprijind organizarea sau organizeaza programe de educare a parintilor, cunoscute sub 
denumirea de ,,scoli pentru parinti”. 

* Participa la sedintele organizate in cadrul centrului, cu familiile copiilor aflati in 
programul centrului 

« Completeaza fisele de lucru 
« Tine evidenta sedintelor efectuate 
* Participa la sedintele de lucru ale echipei multidisciplinare, privind analiza planului 
personalizat de interventie. 

* Planificd impreund cu ceilalti specialisti activitafile recreative si de socializare, evitand 
suprasolicitarea copiilor; 
" P&streaz& confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legaturé cu problemele de serviciu. 
"  Ra&spunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desfSsurarii activitatii 
specifice. 
= Raspunde in fata coordonatorului de centru gi a conducerii DGASPC Ialomita, pentru 
modul de tndeplinire a sarcinilor de serviciu. 
" Respect si se integreazA codului etic deontologic. 

-_logoped: 
* Realizeazi examinarea logopedica (limbajul receptiv / limbajul activ). 
# Elaboreazi programe de recuperare a tulburarilor de limbaj. 
« Realizeaza planul personalizat de interventie pentru fiecare copil. 
« Monitorizeaza, reevalueaza si adapteaza planul personalizat de interventie, 
* Informeazé gi sprijind p&rintii, educatorii, etc. in vederea participarii active ja 
procesul de recuperare. 

* Completeazi figele logopedice. 
* Tine evidenta sedintelor efectuate. 
« Participa la gedintele de lucru ale echipei multidisciplinare, privind analiza planului 
personalizat cde interventie: 
" Pastreazai confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
leg&tura cu problemele de serviciu. 
"  R&spunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desfsurarii activitatii 
specifice. 
" Raspunde in fafa coordonatorului de centru gi a conducerii DGASPC lalomita, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 

" Respecta gi se integreazé codului etic deontologic. 

-_terapeut ocupational — psiholog: 
* Realizeaza evaludri cognitiv-comportamentale ale copiilor din centru 
* Realizeaz& evaluari subiectiv-emotionale psihologice ale copiilor din centru 
* Realizeaza evaluari ale familiilor copiilor din centru 
« Realizeazi evaluarea personalitatii si mecanismelor de adaptare ale copiilor din 
centru 

“ Realizeazi consiliere pentru copil si familie, in functie de nevoile pe care le au, la 
cerere sau ori de cate ori se considera ca este in beneficiul copilului gi familiei sale 
* Realizeazé planul personalizat de interventie pentru fiecare copil 
* Siabileste scopurile recuperarii in functie de particularititite fiec4rui copil in parte 
* Realizeaza interventii specifice fiecdrui copil cu nevoi speciale din cadrul centrului 
« Evalueaza starea de s&natate mental in limita competentei psihopedagogului 
« Monitorizeazé, reevalueaza si adapteaza planul personalizat de interventie. 
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* Identificé nevoile parintilor pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge 
orice copil gi tinand cont de personalitatea si particularitatile psihice ale fiecirui copil in 
parte. 
* Semnaleaza situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului si participa la 
evaluarea si interventia specifica, 
* Se ocupa de asigurarea resurselor necesare desfiigurarii activitajii de stimulare si 
recuperare a coplilor cu dizabilitati. 
« Sprijing organizarea sau organizeaz4 programe de educare a p&rintilor, cunoscute sub 
denumirea de ,,scoli pentru parinti”. 

« Participé la sedintele organizate in cadrul centrului, cu familiile copiilor aflati tn 
programul centrului 
* Completeaza fisele de lucru 
# Tine evidenfa sedintelor efectuate 
* Participa la sedintele de lucru ale echipei multidisciplinare, privind analiza planului 
personalizat de interventie. 
* Planificd impreund cu ceilalti specialisti activitatile recreative si de socializare, 
evitand suprasolicitarea copiilor; 
" P&streazi confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le define in 
legAtura cu problemele de serviciu. 
= R&spunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desfagurarii activithtii 
specifice. 
" Raspunde in fata coordonatorului de centru si a conducerii DGASPC Ialomita, pentru 
modul de tndeplinire a sarcinilor de serviciu. 
= Respectii si se integreaz& codului etic deontologic. 

- kinetoterapeut: 

« Realizeaza evaluarea inifiala, periodicd gi finalé in dezvoltarea gi/sau recuperarea 
motorie, in vederea planificarii actiunilor, etapelor si mijloacelor specifice. 

" Pe baza diagnosticului clinic corect si complet, insotit de parametrii morfofunctionali ai 
afectiunii respective, a planului terapeutic, c&t gi a bolilor asociate, kinetoterapeutul 
stabileste conduita specifica, programul de lucru, locul si modul de desfasurare al acestuia 
(la pat, la sala de gimnastica, 1a bazin, tn aer liber). 
* Colaboreaza cu echipa interdisciplinara la evaluare, pentru realizarea unui profil al 
dezvoltarii copilului si indeplinirea obiectivelor vizate. 
* Stabileste necesarul de echipament si se implicd in procurarea acestuia. 
« Participa la gedintele de lucru ale echipei interdisciplinare, privind analiza planului 
personalizat de interventie. 

* Realizeaz& planul personalizat de interventie pentru fiecare capil. 

* Monitorizeaza, reevalueaza si adapteaz’ planul personalizat de interventie. 
« Aplicd programe de stimulare si recuperare neuromotorie individuale (evaluarea 
nivelului de dezvoltare neuromotorie, stimularea dezvoltarii neuromotorii, programe de 
dezvoltare fizicé general’, reeducarea abilit&filor motorii uzuale), tindnd cont de 
recomandarile si contraindicatiile medicale. 
* Desfasoara activitatii motorii de grup (aruncarea gi prinderea mingiei, urcarea si 
coborarea treptelor, exercifii de tarare si mers pe banca de gimnasticé, mers pe plan 
inclinat, exercitii de alergare si mers, reeducarea echilibrului, exercitii de relaxare). 
* Consiliazd familia cu privire la problemele copilului gi tratamentul recuperator ce 
trebuie urmat; initiazd si instruieste familia pentru continuarea programului de 
kinetoterapie la domiciliu (pozitionarea corecta in timpul activitatilor zilnice si 
inldturarea pozitiilor vicioase, mobilizari pasive si unele exercitii active, etc.) 
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« Participa la conferintele de caz cu p&rintii, in care se discut& Planul individualizat de 
servicii si recuperare, 
* Desfagoara activitati educative prin care se asigura atragerea interesului copilului si 
motivarea acestuia. 
“  Completeaza fisele de lucru. 
« Tine evidenta sedintelor efectuate. 
"  Identificd nevoile parintilor pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge 
orice copil gi finand cont de personalitatea gi particularit&tile psihice ale fiecdrui copil in 
parte. 

* Semnaleaza situaftile de abuz, neglijare si exploatare a copilului si participa la 
evaiuarea $i interventia specifica. 
* Se ocupé de asigurarea resurselor necesare desfigurarii activititii de stimulare si 
recuperare a copiilor cu dizabilitati. 
* Sprijiné organizarea sau organizeaza programe de educare a parintilor, cunoscute sub 
denumirea de ,,scoli pentru parinti”. 
* Participé la sedinjele organizate in cadrul centrului, cu familiile copiilor aflati in 
programul centrului. 
« Planificd impreund cu ceilalfi specialigti activithtile recreative gi de socializare, 
evitand suprasolicitarea copiilor. 
"  Asigura si raspunde de aplicarea tuturor m&surilor de igiend pe care le implic4 actul 
terapeutic; 

i Se implica in perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica; 
"  Pregéteste si verificd functionarea aparaturii din dotare, semnaland defectiunile; 
" Pastreazi confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
leg&turé cu problemele de serviciu. 
"  R&spunde de securitatea gi integritatea copiilor pe perioada desfasurarii activitatii 
specifice. 
" Raspunde in fata coordonatorului de centru gi a conducerii DGASPC Ialomita, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 
+ Respecta gi se integreazA codului etic deontologic. 

- maseur: 
 Ajuté copii si parintii care intra in centru (indiferent de adresabilitate) si ajuti la 
acomodarea acestora. 
» Executa procedura de masaj cu respectarea parametrilor inscrigi in fisa de tratament; 
" Raporteaz4 parintilor sau coordonatorului centrului observatiile privind evolutia starii 
de sanatate si recuperatorie a copiilor si completeaza in fisele acestora parametrii care 
confirma observatiile facute; 
" Indeplineste, conform competentelor sale profesionale orice activitate pentru a evita 
punerea in pericol a vietii copiilor; 

" Supravegheaza in permanenta beneficiarii, preocupandu-se de buna lor deservire gi 
informare 

profesionala corecta. 

" Asigura integral toate tehnicile de fucru necesare copilului. 
" R&éspunde cu promptitudine la solicitérile beneficiarilor. 
" Respecta o finuta si o atitudine corecta fn timpul programului de lucru, asigurdndu-le 

copiilor o 

stare de confort; 

" Raspunde de asigurarea unui climat de destindere si armonie. 
" Informeaza beneficiarii asupra programului de functionare, a altor terapii din centru, 

indiferent 
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dac& tin sau nu de compartimentul masaj. 
 Asigura si raspunde de ordinea si cur&jenia la locul de munca si de aplicarea tuturor 

masurilor de 

igiend. 
« Asigura si raspunde de pistrarea gi folosirea corect& a dotarilor in folosint&: aparatura, 

mobilier, 

consumabile, ete 
= Utilizeaza si pastreaz’ in bune conditii echipamentele din dotare gi asiguré colectarea 

corecté a 
resturilor si degeurilor. 

" Poarté echipamentul de protectie prevazut de ROI, cafe va fi schimbat ori de cate ori 
este nevoie, 

pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal, 
" Respecté secretul profesional si codul de etica profesionala, netmpartasind altei 

persoane din afara 
echipei in care lucreazi, informatiile obtinute in urma exercitirii profesiei referitor la un 

anumit 
copil;. 
* Se ocupd de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de 

educatie continua si conform cerintelor postului. 
= indeplineste si alte sarcini trasate de sefii ierarhici. 
« Raspunde de folosirea integralé a timpului de lucru, de efectuarea corect& a prestatiei, 

de bunurile 
incredintate 
" Cunoaste $i respecté normele de securitate gi sindtate in munca, legislatia in domeniul 

situatiilor 

de urgenta; 
 Participa la instructajul in domeniul securitatii si sAnatatii in munca si in domeniul 

situafiilor de 

urgenta; 

" Respecta programul zilnic de lucru stabilit prin grafic; 
" Cunoaste si respecté Regulamentul de ordine interioara, Regulamentul de organizare gi 
funcfionare al institutiei, Codul de eticd gi deontologie profesionala; 
« [ndeplineste orice alte sarcini primite de la seful ierarhic superior. 

~asistent medical generalist: 
"  Cunoaste situatia fiecdrui copil, pentru a facilita tratarea individualizata a acestora; 
"  Formeaza copiilor deprinderi de igiena, de comportare civilizata si de munca, in 
scopul dezvoltarti autonomiei personale si a socializirii; 
« Utilizeaz& potrivit instructiunilor, substantele periculoase, instalatiile, aparatura si 
echipamentele de lucru; 
« Nu efectueazi manevre si modificiri nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie 
sau de interventie pentru stingere a incendiilor: 
« Primegte copiii in unitate, verificind documentele medicale (figa medicala, avizul 
epidemiologic); 
"  Cunoaste starea de sanatate a copiilor, dezvoltarea fizicd si neuropsihicd a acestora; 
" Administreazi medicamentele prescrise de medicul de familie sau de medicul 
specialist; 
*  Acorda in lipsa medicului, primul ajutor in caz de urgent si se ingrijeste de 
transportul copiilor la unitatea de specialitate cea mai apropiata; 
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 Solicité medicul de familie sau medicul specialist pentru examinarea copiilor aflati tn 
tratament sau ori de cate ori starea acestora o impune; 
"  Efectueaza sterilizarea instrumentelor si a materialelor sanitare necesare pentru 
consultafii si tratament; 

» Tine evidenta medicamentelor si materialelor sanitare consumate; 
" Efectueaza sub supravegherea medicului imunizari si testari; 
" Previne focarele de boli transmisibile (izolarea bolnavilor, declararea cazului, 
dezinfectie, tratament sau internare); 
" Sesiseaza medicul asupra problemelor ce depasesc posibilitatile sale de rezolvare; 
" Consemneaza in raportul de tura orice date privind starea de sanatate a copiilor, 
tratamente efectuate, calitatea alimentatiei si modul in care au primit-o copiii si orice alte 
evenimente petrecute in timpul serviciului; 
= Supravegheaza respectarea circuitelor corecte pentru lenjerie si alimente; 
* Participa la intocmirea meniutilor si se preocupa ca acestea sa fie consistente, variate 
si sa contina toate elementele necesare unei alimentatii sanatoase; 
"  Asista la eliberarea alimentelor din magazie, la prepararea meniului zilnic; 
* Controleaza zilnic igiena individuala a copiilor 
» Acorda educatie sanitara familiilor, la solicitarea managerului de caz; 
= Controleaza respectarea conditiilor de igiena in centru; 
" Tine evidenta examenelor periodice pentru intregul personal angajat (carnete de 
sanatate); 
«  Aplica planul personalizat de interventie pentru fiecare copil, elaborat de medicul 
specialist; 
" P&streazai confidenfialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legdtur’ cu problemele de serviciu. 
«  R&spunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desfasurarii activitatii 
specifice. 
" Ra&spunde in fata coordonatorului de centru si a conducerii DGASPC Ialomita, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 
= Respect& si se integreazd codului etic deontologic. 

~_ educator-puericulter: 

" Cunoaste date referttoare la mediul de provenienta al fiec&rui elev din grupa si 
motivele pentru care se afla in centru. 

« Elaboreazd programul educational pentru fiecare copil in parte. 
"  Contribuie [a dezvoltarea limbajului, expresiei grafice, muzicale, plastice gi 
incurajeaza individualizat talentul fiecarui copil. 

* Stimuleazd creativitatea copiilor, initiativa acestora. 
" Conduce grupa de copii (activitati de management al grupei), avdnd in vedere 
eliminarea / atenuarea formalismului in relatia adult-copil. 

= Implicd pe copii in activitétile cotidiene ale centrului. 
" Formeazéi si consolideazi deprinderile de igiena personald, de autoservire si 
autogospodarire a copiilor. 

"  [nitiaza lucrari practice cu copiii, necesare pentru munca si viata. 
" Desfagoara activiti{i de consiliere si orientare socio-profesionala. 
" Dezvolté un demers educational individualizat in vederea respectirii si afirmarii 
personalitatii copilului. 

»  Ajut& copiii in pregatirea temelor (lucrul cu grupa si activit&ti individualizate). 
" Planificd si adapteazé programul de activit&ti recreative, in functie de preferintele 
copiilor. 

« Sprijina organizarea meselor festive pentru sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor. 
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" Se implicd in amenajarea spatiului de joaca, odihna, etc., pentru a oferi conditii de 
securitate, functionalitate, estetica. 

" Ofera exemplul personal copiilor, mai ales in ceea ce priveste comportamentul si 
tinuta. 

« {nsoteste copiii la mici cumparaturi, la spectacole, la manifestari culturale, sportive, 
distractive, organizate in comunitate. 

" Verifica igiena spatiilor si dotarilor folosite de grupa de copii, 
» Informeaza superiorul ierarhic si asistentul medical cu privire la orice modificare 
intervenitd in sinatatea gi integritatea copilului. 

« Asigura echipamentul gi rechizitele pentru copii, contrasemneazaA bonuri de eliberare 
din magazie a materialelor respective sau implic& pe copii in achizitionarea obiectelor de 
imbracdminte si rechizitelor. 

"  Verificd periodic situatia echipamentului acordat fiecdrui copil din grupa. 
"  Prezinté periodic coordonatorului de centru programul de activitati desfisurate cu 
copili, situatia grupelor, a problemelor existente, 

«  Propune spre discutie modalitati de recompensare si de sanctionare educativa, pentru 
diferite abateri savarsite de c&tre copiii din grup&; sunt interzise pedepsele fizice si cele 
referttoare la diminuarea hranei. 

" Sprijind psihopedagogul, psihologul si asistentul social tn stabilirea celor mai 
adecvate masuri educative pentru dezvoltarea psihocomportamentala normala a copiilor, 
pentru corectarea devierilor de conduita sau restabilirea echilibrului psihic al acestora. 

« Consemneazé cu regularitate in caietul de observatii; completeazd si reactualizeaza 
figa copilului si/sau alte documente de lucru utilizate in institutie. 

" Semnaleazd situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului si participa la 
evaluarea si interventia specifica; 

"  P&streazi confidentialitatea discuttilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legatura cu problemele de serviciu. 
"  Ré&spunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desfSsurarii activitatii 
specifice, 
» R&spunde in fata coordonatorului de centru si a conducerii DGASPC Ialomifa, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 
" Respect gi se integreazé codului etic deontologic. 

~_pedagog de recuperare: 

» Cunoaste date referitoare la mediul de provenienti al fiec&rui elev din grupa s 
motivele pentru care se aflé in centru. 

" Elaboreaza programul educational pentru fiecare copil in parte. 
"  Stabileste scopurile recuperarii in functie de particularititile fiecarui copil. 
* Contribuie la dezvoltarea limbajului, expresiei grafice, muzicale, plastice gs 
incurajeaza individualizat talentul fiecdrui copil. 

= Stimuleaz& creativitatea copiilor, initiativa acestora. 
«  Conduce grupa de copii (activititi de management al grupei), avdnd tn vedere 
eliminarea / atenuarea formalismului in relatia adult-copil. 

= Implica pe copii in activitétile cotidiene ale centrului. 
* Formeaza gi consolideazi deprinderile de igiend personala, de autoservire gs 
autogospodarire a copiilor. 

" Se ocupa de asigurarea resurselor necesare desfasurarii activitatilor de stimulare s 
recuperare a copiilor cu dizabilitati. 

= Initiaza lucrari practice cu copiii, necesare pentru munca si viath. 
" Desfasoara activitati de consiliere si orientare socio-profesionala. 
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" Dezvolté un demers educational individualizat in vederea respectarii si afirmarii 
personalitatii copilului. 

»  Ajuta copiii in pregatirea temelor (lucrul cu grupa si activitdti individualizate). 
" Planificd, adapteaza si participa la programul de activit&ti recreative pentru a facilita 
dezvoltarea fizicé, mentala si socialé a copilului cu dizabiliatti. 

» Sprijina organizarea meselor festive pentru sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor. 
“ Se implicd in amenajarea spatiului de joaca, odihna, etc., pentru a oferi conditii de 
securitate, functionalitate, estetica. 

"  Oferd exemplul personal copiilor, mai ales in ceea ce priveste comportamentul si 
tinuta. 

« nsoteste copiii la mici cumparaturi, la spectacole, la manifestiri culturale, sportive, 
distractive, organizate in comunitate. 

« Informeazd superiorul ierarhic si asistentul medical cu privire la orice modificare 
intervenita in sindtatea si integritatea copilului. 

» Asigura echipamentul si rechizitele pentru copii, contrasemneazA bonuri de eliberare 
din magazie a materialelor respective sau implica pe copiilin achizitionarea obiectelor de 
imbr&caminte si rechizitelor. 

* Prezint&é periodic coordonatorului de centru programul de activiatti desfisurate cu 
copiii, situatia grupelor, a problemelor existente. 

* Propune spre discutie modalitati de recompensare si de sanctionare educativa, pentru 
diferite abateri sivargite de ciitre copiii din grupa; sunt interzise pedepsele fizice gsi cele 
referitoare la diminuarea hranei. 

" Sprijind psihopedagogul, psihologul si asistentul social in stabilirea celor mai 
adecvate misuri educative pentru dezvoltarea psihocomportamentala normalé a copiilor, 
pentru corectarea devierilor de conduita sau restabilirea echilibrului psihic al acestora. 

" Consemneazaé cu regularitate in caietul de observatii; completeazd si reactualizeazai 
figa copilului si/sau alte documente de lucru utilizate in institutie. 

« Semnaleaz& situafiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului si participa la 
evaluarea si interventia specifica; 

" Pastreazi confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legdturd cu problemele de serviciu. 
« Raspunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desfasurarii activitatii 
specifice. 
« Raspunde in fata coordonatorului de centru si a conducerii DGASPC Ialomifa, pentru 

-modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 
= Respecti si se integreaza codului etic deontologic. 

ARTICOLUL 11 
PERONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODARIRE, INTRTINERE-REPARATIL 

DESERVIRE 

Personalul administrativ asigura activita{ile auxiliare serviciului social: aprovizionate, 
mentenant{a, achizitii etc. si poate fi: 

a} administrator; 
b) infirmiera; 

c) ingrijitoare; 
d) paznic; 

e) sofer; 
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f) muncitor calificat (bucdt&reasa, instalotor). 
Atributii ale personalului administrativ, de gospodarire, intrtinere-reparatii si deservire: 
- administrator: 

» se ingrijeste de aprovizionarea centrului cu articole vestimentare, tnedltAminte, 
rechizite, aparatura, alimente; 

" asigura pastrarea si justa folosire a bunurilor institutiei; 
" asiguré mediul si echipamentele adecvate diferitelor activitati de recuperare. 
" asigura materialele necesare pentru efectuarea curafeniei zilnice si periodice; 
" asigura materialele necesare pentru repararea si intretinerea clidirilor; 
"  repartizeazi pe gestiuni bunurile institutiei si controleaz{ modul de utilizare gi 

pastrare a acestora; 

" ia masuri pentru asigurarea pazei gi securitatii cladirii, de prevenire a incendiilor; 
" instruieste periodic intregul personal asupra normelor de protectia muncii si P.S.1.; 
" repartizeaza sarcini personalului operativ si de servire, potrivit competentelor sale; 
" raspunde de efectuarea deratiz&rii si dezinsectiei unit&tii; 
« participa la inventarierea bunurilor pe care le gestioneaza; 
* intocmeste registrul inventarelor, registrul de raspandire cuprinz4nd bunurile materiale 
existente in unitate; 

« face propuneri de casare a obiectelor de inventar, pregateste gi asigura operatiile de 
inventariere anuala si curenté a bunurilor unitatii; n 
" participa, impreuna cu asistentul medical, la intocmirea meniului zilnic; 
= intocmeste lista zilnic& de alimente si o supune spre aprobare coordonatorului de 
centru; 

"  primeste si elibereazi materialele si alimentele care se pAstreazi in magazie, tine 
evidenta lor respectnd normele in vigoare; 
« se ingrijeste de buna pastrare a obiectelor, materialelor si de conservarea alimentelor 
aflate in gestiunea sa; 
"  pastreaz{ confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legatura cu problemele de serviciu. 
"  r&spunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desfisurarii activitatii 
specifice. 

" raspunde in fata coordonatorului de centru si a conducerii DGASPC Ialomita, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 

" respect gi se integreazé codului etic deontologic, 

- infirmiera:; 
* isi desfigoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical. 
" efectueaza curatenia in interiorul centrului si in spatiul exterior. 
" efectueaz curatenia curenta gi general in spatiul in care lucreaza, respectand normele 
de dezinfectie pentru colectiviatile de copii. 
« executd la indicatia asistentei medicale curafenia si dezinfectia zilnicd a cabinetelor, 
salilor de activitati, sdlilor de asteptare, holurilor si sili de mese. 
"  colecteazé materialele sanitare de unica folosint& utilizate in recipiente speciale si 
asigura transportul lor in spatii special amenajate in vederea neutraliz&ril sau ridic&rii lor 
de catre firma specializata. 

" ajuta copili pe care ii ingrijegte si-si dezvolte autonomia. 
" implica pe copii in activitatile cotidiene ale centrului, la propunerea educatorului. 
«  ofera exemplul personal copiilor, mai ales in ceea ce priveste regulile de igiend, 
comportamentul si tinuta. 
" insofeste copii cu deficiente locomotorii atat intre diferitele programe de recuperare, 
cat gi la masa gi acorda sprijin celor ce nu se pot hrani singuri. 
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"  raspunde de dotarea copiilor cu echipament corespunzator centrului si pastrarea 
acestuia. 
" ajuta copiii la schimbatul hainelor gi ii invat’ s& se imbrace gi si se dezbrace. 
* insofeste si supravegheaza copii la grupul sanitar. 
" semnaleaza situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului. 
"  spala, dezinfecteazé si calcd lenjeria centrului si echipamentul copiilor, in caz de 
nevoie. 
" efectucazi reparatiile necesare cazarmamentului gi echipamentului copiilor. 
« depoziteaza si pastreaza in conditii igienice lenjeria centrului si echipamentul copiilor. 
= poarté echipament de protectie regulamentar care va fi schimbat ori de cAte ori este 
nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal. 
" va respecta comportamentul etic fata de beneficiarii si personalul centrului, 
« participa la instruiri periodice efectuate de asistentul medical privind normele de 
igiena si protectie a muncii. = primeste si executd orice alte sarcini stabilite de 
conducerea unitatii. 
" pastreazi confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legatura cu problemele de serviciu. 
* raspunde de securitatea gi integritatea copiilor pe perioada desfisurarii activitatii 
specifice. 
" raspunde in fata coordonatorului de centru si a conducerii DGASPC Ialomita, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 
" respect& gi se integreaza codului etic deontologic, 

- ingrijitoare: 
" Efectueaza curéfenia fn interiorul centrului si in spatiul exterior. 
: Efectueazi curatenia curenté si generalé in spatiul in care lucreazi, respectdnd 
normele de dezinfectie pentru colectivititile de copii. 

« Ajutd copiii pe care ti ingrijegte s4-si dezvolte autonomia. 
" Implicd pe copii in activitatile cotidiene ale centrului, la propunerea educatorului. 
" Ofer exemplul personal copiilor, mai ales in ceea ce priveste comportamentul gi 
tinuta. 
" Raspunde de dotarea copiilor cu echipament si pastrarea acestuia. 
" Controleaza si aranjeazi echipamentul si cazarmamentul copiilor. 
"  Ajuta copii la schimbatul hainelor si fi invatd s4 se imbrace si si se dezbrace. 
« Dupé masa de pranz insoteste copiii la cabinetele de terapie. 
« Insoteste si supravegheaza copii la grupul sanitar. 
* Semnaleaza situatiiie de abuz, neglijare si exploatare a copilului. 
" Spala, dezinfecteaza si calcd lenjeria centrului si echipamentul copiilor. 
" Efectueaza reparajiile necesare cazarmamentului si echipamentului copiilot. 
a Depoziteaz gi pastreazd in conditii igienice lenjeria centrului si echipamentul 
copiilor. 
" P&streazi confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legatura cu problemeie de serviciu, 
"  Raspunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desfigurarii activitatii 
specifice, 
" Raspunde in fafa coordonatorului de centru gi a conducerii DGASPC lalomita, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 

" Rrespecta $i se integreaz4 codului etic deontologic. 

~ paznic: 

= Cunoaste modalitatile de interventie specifica. 
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" Cunoaste cdile de comunicare cu alte institutii abilitate si intervind tn cazul 
producerii unui eveniment, 
* Mobilizeazé personalul prezent in centru si informeazd imediat conducerea tn cazul 
producerii unui eveniment. 
" Informeaza ofiterul de serviciu de fa Politia municipiului Siobozia, atunci cénd este 
cazul, 
= Anunta pompierii militari in cazul in care este nevoie de interventia acestora. 
= Asigura paza si securitatea bunurilor pe durata serviciului s4u. 
= Nu paraseste postul decat cu aprobare si numai dupA ce este inlocuit. 
" Nu permite intrarea persoanelor straine In centru decat cu aprobarea conducerii 
unit&tii sau insotite de o persoand delegata de c&itre DGASPC Ialomita. 
" Tine evidenja persoanelor straine intrate in institutie si urmareste iesirea acestora. 
« Nu permite fotografierea sau filmarea centrului sau a copiilor din centru fara 
aprobarea prealabila scris&é a conducerii DGASPC Ialomita. 
" Nu ofera persoanelor straine de unitate eventualele date pe care le detine despre copiii 
din centru sau despre centru, ci le indruma spre conducerea unitatii. 
* Verificd ori de cate ori este nevoie incuietorile de la magazii, birouri si alte obiective 
de paz. 

" Nu doarme tn timpul serviciului. 
=" Nuconsuma bauturi alcoolice in timpul serviciului. 
= Nu permite introducerea de bauturi alcoolice in unitate. 
" Nu permite intrarea in unitate a persoanelor sub influenta alcoolului, indiferent daca 
sunt persoane strdine sau persoane angajate ale unit&tii. 
" Noteaza in caietul de observatii toate problemele intampinate pe care le va aduce la 
cunostint’ coordonatorului de centru. 
" Pastreazé confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legaturd cu problemele de serviciu. 
«  Raspunde de securitatea gi integritatea copiilor pe perioada desfigurarii activitatii 
specifice. 
" Raspunde in fata coordonatorului de centru si a conducerii DGASPC Ialomita, pentru 
modul de tndeplinire a sarcinilor de serviciu. 
= Respecti gi se integreazé codului etic deontologic. 

- sofer: 

Asigura transportul copiilor de la domiciliu la centru, conform graficului stabilit. 
Verifica periodic starea tehnicd a masinii. 
Solicité prin referat repartii sau piese de schimb pentru masina. 

« Se asigura c& foaia de parcurs este semnatd de coordonatorul de centru. 
* Tntocmeste lunar un centralizator de consum de carburant. 
"  P&streazi confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legiituraé cu problemele de serviciu. 
" Raspunde de securitatea gi integritatea copiilor pe perioada desfagurarii activit&tii 
specifice. 

" Raspunde in fata coordonatorului de centru gi a conducerii DGASPC Talomita, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 

« Respect si se integreaz& codului etic deontologic. 

. 
& 

® 

- bucitireasa: 

« Pregateste gi serveste masa tn conditii igienice; 
» Prespecté meniurile gi ratia alocaté pentru fiecare copil; 
= Respectd programul zilnic de servire a mesei; 
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= Asista la eliberarea alimentelor din magazie si semneaza zilnic lista de alimente, dupa 
verificarea consemnarii exacte; 

* Portfoneaza si verifica calitatea si cantitatea alimentelor primite; 
" P&streaza probe alimentare din meniul zilnic (timp de 36-48 ore); 
"  Efectueaza igienizarea blocului alimentar, a veselei si a tacdmurilor, conform 
normelor in vigoare; 
« Efectueazd curatenia in sala de mese; 
« Implic& pe copii in pregitirea gi servirea mesei, conform graficului stabilit; 
«  Participa, impreuna cu educatorul, la formarea deprinderilor de servire a mesei, de 
catre copii; 

= Interzice accesul persoanelor straine in blocul alimentar; 
" Participa la intocmirea meniurilor, ludnd in considerare si preferintele copiilor. 
=" pastreazi confidentialitatea discufiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
leg&tura cu problemele de serviciu. 
"  rspunde de securitatea gi integritatea copiilor pe perioada desfisurarii activitatii 
specifice. 
" raspunde in fata coordonatorului de centru si a conducerii DGASPC Ialomita, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 
" respecta gi se integreazd codului etic deontologic. 

- instalator: 
«  Monitorizeaza instalatiile de presine a apei cu pompe gi intervine in remedierea 
defectiunilor conform atributiilor postului. 
" Localizeaza, analizeaza si remediaza defectiunile aprute la instalatiile sanitare. 
* Propune solutii de remediere a defectelo.r 
" Efectueaza lucrari de reparatii gi verificd calitatea lucrarilor efectuate. 
" Intretine sculele, echipamentele si utilajele de lucru. 
= Executa montajul instalatiilor de canalizare. 

« Identificd si amenajeaza traseele conductelor de canalizare 
" Monteaza retele de canale interioara gi exterioara. 
= Amenajeaza locul de montaj si monteaza obiectele sanitare. 
" Verifica si probeazi montajul executat. 
" Monteazi elementele retelei de transport a agentului termic (conducte, armaturi Si 
accesorii etc.) 
«Pune in functiune instalatiile de fnedlzire centrala (cu abur, apa caldd sau 
supraincalzita, aer cald) 
" Regleaz4 parametrii instalatiilor de incalzire (ex.: temperatura, presiunea, debitul 
agentului termic). 

= Identificd si remediaza defectiunile instalatiilor termice (instalatii de inclazire centrala, 
centrale termice, puncte termice, reftele de transport ale agentului termic). 
= Intretine sculele, echipamentele si utilajele de lucru. 
" Stabileste necesarul de resurse materiale in functie de complexitatea lucrarii sau 

defectiunii. 
" Sesizeaza, elimina si/sau raporteaza pericolele care apar la locul de munci. 
" pastreazi confidentialitatea discutiilor, actelor, documentelor pe care le detine in 
legaturé cu problemele de serviciu. 
"  rdspunde de securitatea si integritatea copiilor pe perioada desf&guririi activitatii 
specifice. 
" r&spunde in fata coordonatorului de centru gi a conducerii DGASPC Ialomifa, pentru 
modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu. 
= respecta gi se integreazi codului etic deontologic. 
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ARTICOLUL 12 

FINANTAREA COMPLEXULUI 

(4) io estimarea bugetului de veniturit si cheltuieli, complexul are in vedere 
asigurarea resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel putin la nivelul 
standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigura, in conditiile legii, din urm&toarele 
surse: 

a) bugetul local al judetului; 
e) donatii, sponsorizari sau alte contribufii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

tara si din strainatate; 
f) fonduri externe rambursabile si nerambursabile; 
g) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Sef complex, 

Panaitescu Ana Maria 
— i 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotdrdre privind schimbarea denumirii ’Centrului de Recuperare pentru Copilul cu 
Handicap Sever Slobozia”’ in “Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitéti 

Slobozia” si aprobarea Requlamentului de organizare si functionare al acestuia 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judetean falomita se propune 
schimbarea denumirii “Centrului de Recuperare pentru Copiful cu Handicap Sever Slobozia” in 
“Complex de Servicii pentru. Recuperarea Copilului cu Dizabilitéti Slobozia” si aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al acestuia. : 

in subordinea Directiei Generale de Asistenté Sociald si Protectia Copilului lalomita, a 

functionat Centrul de Plasament nr. 1. in anul 2004, conform Hotdrérii Consiliului Judetean lalomita 
ar. 26 din 29.09.2004, s-a juat decizia de incetare a activitdtii desfdsurate in cadrul acestui Centru si 

infiintarea Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia. 

Conform Notelor de fundamentare nr. 8782 si nr. 8810 din 14.06.2021 Directia Generald de 
Asistenta Sociald si Protectia Copilului lalomifa solicité schimbarea denumirii "Centrului de 
Recuperare pentru Capilul cu Handicap Sever Slobozia” in “Complex de Servicii pentru Recuperarea 
Copilului cu Dizabilitdti Slobozia’, si, totedatd, a inaintat in vederea aprobérii Regulamentul de 
Organizare si Functionare al Cornplexului de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitéti 
Slobazia. 

in nota de fundamentare Directia detaliazd argumentat propunerea de schimbare a denumirii 

vechiului Centru ca urmare a diversificdrii serviciilor oferite, in sensul cd in ultimii ani se acordé si 
terapii specifice copiilor cu tulburGri de spectru autist in contextul in care numdrul de cazuri de copii 
diagnosticati cu astfei de tulburdri a crescut. 

in cadrul noului Complex vor fi furnizate, in mod gratuit, urmétoarele servicil sociale: Centrul 
de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever si Centrul de Consiliere si Asistentd Specializaté 
pentru Persoanele cu Tulburdri de Spectru Autist $i Familiile acestora. 

Cheltuielile pentru functionarea Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu 
Dizabilitati Slobozia sunt asigurate din bugetul Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia 
Copiluiui ialomita pe anul 2021, fn limita prevdzuté de acesta, ford a se modifica numérul 
personalului serviciului, 

ConstatGnd cd sunt intrunite conditiile de legalitate si oportunitate, propun Consiliului 

Judetean lalomita adoptarea hotdrdrii in forma si continutul prezentate in proiect. 

PRESEDINTE; 
MARIAN PAVE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotirare privind schimbarea denumirii serviciului social din ’Centrul de 

Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia” in ’Complex de Servicii 
pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilititi Slobozia” si aprobarea 

Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia 

Prin proiectul de Hotarare supus dezbaterii se propune: 

1. aprobarea schimbarii denumirii din ”Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever 
Slobozia” in ”Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia” din 
subordinea Directiei Generale de Asistenté Sociala si Protectia Copilului Ialomija, conform Notei 
de Fundamentare 8782/14.06.2021 si tnregistraté la Consiliul Judetean Ialomita sub or. 
14328/202 1-H; 

2. aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, conform Notei de Fundamentare nr . 
8810/14.06.2021 si tnregistrata la Consiliul Judetean Ialomita sub nr. 14329/2021-V ; 

Conform prevederilor art. 173 alin(1) lit. a) , alin (2) lit. c), alin (5) lit. b) din O.U.G nr . 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare, consiliul judetean indeplineste 
atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate, precum si a institutiilor si 
serviciilor publice de interes judetean si in exercitarea acestor atributit aprob’ Regulamentul de 
Organizare si Functionare al institutiilor publice de interes judetean. 

Aprobarea Regulamentului de Organizare gi Functionare se impune in vederea a licentierii 
serviciilor sociale conform Legii 197/2012 conditionaté de aprobarea acestuia in conformitate cu HG nr. 
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum gi a regulamentelor — cadru de 
organizare si functionare a serviciilor sociale, 

Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia a fost infiintat in data de 
01.12.2004, fiind localizat in Municipiul Slobozia, str. C. Dobrogeanu Gherea, nr 7( fostul leagin de 
copii Slobozia) si se adreseaza unui numar de 195 de copii si tineri, cu varste cuprinse intre 3-18 ani, cu 

handicap neuro-psihic, locomotor sau asociat. Centrul asigura servicii de recuperare precum: terapie 
psihomotorie, kinetoterapie, terapie logopedici, ergoterapie, terapie de expresie, psihoterapie 
comportamentala, consilierea si sustinerea familiilor, transport de la domiciliu la centrul de recuperare, 
asigurarea a doua mese, asistentA medicala si sociala. 

Complexul de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia va oferi ofera 
urmatoarele servicii sociale: 
-Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever; 

~Cenirul de consiliere si Asistenté Specializati pentru Persoanele cu Tulburari de Spectru Autist si 
Familiile acestora ; 
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In ultimii ani a crescut numé&rul copiilor cu tulburari de spectru autist(TSA), aflati in evidenta 
- Serviciului de Evaluare Complex a Copilului din cadrul DGASPC Ialomita , astfel c& la sfarsitul anului 

2020 se inregistrau 239 de cazuri , din care 127 erau din municipiul Slobozia si localitatile limitrofe. 
Acesti copii au nevoie de terapii specifice si a aparut necesitatea diversificirii serviciilor oferite 

realizate prin intermediul specialistilor formati si perfectionati in inteventiile cu spectru autist, iar in acest 
sens s-a realizat amenajarea si dotarea centrului cu teste, materiale si echipamente specifice, pentru 
evaluare si recuperarea acestora. 

Schema de personal nu se va modifica si nu vor fi implicate cheltuieli suplimentare salariale, fiind 
alc&tuité. din 4 terapeufi specializati in interventia copiilor cu TSA, personal administrativ si un sef de 

centru. Serviciile din cadrul Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilit&ti 
Slobozia sunt gratuite, costurile find suportate din bugetul Consiliului Judetean Ialomita. 

Drept urmare, se impune schimbarea denumirii din “Centrul de Recuperare pentru Copilul cu - 
Handicap Sever Slobozia” in ’Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia” 
gi aprobarea ROF al noului serviciu. 

intrucdt proiectul de hotarare indeplineste conditiile de legalitate, propunem Consiliului Judetean 

lalomita adoptarea lui in forma si continutul prezentat. 

Consilier, 

Gheorghe Manuela Elena 
foe.
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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind schimbarea denumirii centrului de recuperare din "Centrul de Recuperare pentru Copilul cu 

Handicap Sever Slobozia’ in "Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati 

Slobozia” 

Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia functioneazé de la 

01.12.2004, fiind infiintat printr-un Program Phare, ca alternativa la inchiderea unui centru de 

plasament fn care erau institutionalizati peste 100 de copii cu dizabilitati. Acesta este localizat tn 

mun.Slobozia, strada C.Dobrogeanu-Gherea nr.7 (fostul Leagan de Copii Slobozia). Centrul ofera 

servicii de recuperare unui numar de 195 de copii si tineri din judetul lalomita, cu varste cuprinse intre 

3 — 18 ani, cu handicap neuro-psihic, locomotor sau asociat. In cadrul centrului beneficiarilor li se 

asigura urmatoarele servicii: recuperare si reabilitare prin actiuni de terapie complexa in conformitate 

cu planul de reabilitare al fiecarui copil: terapie psihomotorie, kinetoterapie, terapie logopedica, 

ergoterapie, terapie de expresie, pihoterapie comportamentala, ludoterapie, terapie cognitiva: 

socializare si stimulare a integrarii in comunitate prin actiuni de educare si formare a autonomiei 

sociale; consilierea si sustinerea familiilor, transport de la domiciliu la centrul de recuperare; ingrijire 

de zi prin asigurarea a douaé mese: masa de dimineata si de pranz, igienizare personala si a spatiilor; 

asistenta medicala pe durata sederii in centru; asistenta sociala, etc. 

Centrul functicneaza in regim de zi, beneficiarii provenind din familie si alte unitati de protectie 

rezidentialé din subordinea DGASPC lalomita. in centru existé 3 camere multifunctionale, dotate 

fiecare cu 3 paturi rabatabile, pentru odihna de dupa-amiaza; in aceste camere, desfasurandu-se, tn 

mod obisnuit, diverse activitéti complementare terapiilor de recuperare. Pentru activitatile de 

socializare si petrecere a timpului in afara cabinetelor, centrul are amenajate 2 sali de activitati 

recreative si un spatiu verde, pentru desfasurarea acestor activitati in timpul verli. Copii care isi 

Consfitiu) Judetean lalomita 

nan 
     



petrec toata ziua in centru, din mun.Slobozia s/ localitatile limitrofe, in special, servesc masa de pranz 

intr-o sala de mese cu o capacitate de 26 de locuri/serie. 

Serviciile in cadrul centrului de recuperare se acorda pe o perioada de un an calendaristic, 

prin dispozitia directorului general al Directiei Generale de Asistenta Socialé si Protectia Copilului 

lalomita. Dupa aceasta perioadé, se realizeazé o evaluare a cazului (progresele iInregistrate, 

colaborarea familiei, situatia sociala, etc.), in urma careia se poate propune incetarea sau continuarea 

programului de recuperare. Pentru continuarea programelor de recuperare se emite o noua dispozitie 

de frecventare a centrului. 

Ih ultimii ani s-a constat o crestere a numérului de copii diagnosticati cu tulburari de spectru 

autist (TSA) care frecventeaza centrul, astfel in anul 2016, centrul oferea servicii unui numar de 30 de 

copii, in anul 2017, numarul acestora a ajuns la 33 de copii, pentru ca in anul 2018 sA creasca la 41, 

{n prezent sunt cuprinsi fh programele de recuperare ale centrului un numar de 46 de copii cu TSA. 

Acest lucru s-a produs in contextul in care numérul copiilor cu tulburari de spectru autist la 

nivelul judetului, aflati in evidenta Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului din cadrul DGASPC 

lalomita, a crescut, in ultimii ani, aiungand Ja sfartul anului 2020 la 239, din care 127 sunt din 

mun.Slobozia si localitatile limitrofe. Avand in vedere ca acesti copii au nevoie de terapii specifice, a 

aparut necesitatea diversificarii serviciillor oferite de centru prin acordarea de terapii specifice copiilor 

cu tulburari de spectru autist. Acest lucru se realizeaz& prin intermediul unor specialisti formati in 

domeniul interventiei copiilor cu tulburari de spectru autist si perfectionarea permanenta a acestora 

special pentru acest tip de terapii. De asemenea, s-a realizat amenajarea si dotarea centrului cu teste, 

materiale si echipamente specifice, pentru evaluarea copiilor cu TSA si recuperarea acestora. 

Diversificarea serviciilor centrului prin asigurarea de interventii specializate copiilor cu TSA din 

judetul lalomita a contribuit si la dezvoltarea retelei de servicii de la nivelul judetului, pentru acest tip 

de afectiune, in prezent existand doar doua centre private pentru copili cu TSA, unul in mun.Slobozia 

si unul in mun.Fetesti. Serviciile sunt oferite nu doar copiilor din mun.Slobozia, ci si copiilor din 

localitatile apropiate, transportul acestora flind asigurat de microbuzul centrului de recuperare, 

degrevand familiile de aceste costuri. 

In aceste condifii se impune schimbarea denumirii Centrului de Recuperare pentru Copilul cu 

Handicap Sever Slobozia in Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Slobozia 

$i modificarea Hotararii nr.26 din 29.09.2004 privind inchiderea, transfomarea si infiintarea unor 

servicii din cadrul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului lalomita. 

Serviciille in cadrul Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati 

Slobozia, sunt gratuite, costurile fiind suportate din bugetul Consiliului Judetean lalomita. In cadrul



complexului beneficiaza de servici! de recuperare un numar de 50 de copii, costurile anuale ridicandu- 

se la 715650 lei, conform HOTARARII nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelulut venitului lunar pe membru de familie in baza 

caruia se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor 

varstnice din centrele rezidentiale, Anexa nr.1, pentru serviciile sociale destinate protectiei si 

promovarii drepturilor copilulut. 

Separarea serviciilor oferite copiilor cu tulburari de spectru autist de servicitle de cele care se 

asigura copiilor cu alte afectiuni neuro-psihice, s-a realizat prin diversificarea paletei de servicii oferite 

copiilor cu dizabilitati de la nivelul judetului lalomita la nivelul Centrului de Recuperare pentru Copilul 

cu Handicap Sever Slobozia, acesta avand fn structura sa un serviciu pentru copii cu autism si 

functionand sub denumirea de Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitét 

Slobozia, 

Serviciul pentru copii cu TSA functioneaza la parter, intr-o aripaé din partea dreapta a ciadirii, 

avand in structura sa trei cabinete, o sala de asteptare si un grup sanitar. Schema de personal a 

serviciului este formata din patru terapeuti specializati in interventia tn cazul copiilor cu TSA, 

personalul administrativ, inclusiv coordonatorul centrului find comun cu cel pentru Centrul de 

Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slcbozia. | 

In concluzie, avand in vedere cele prezentate, va rugam sa aprobati modificarea Hotararii 

nr.26 din 29.09.2004 privind inchiderea, transfomarea si infiintarea unor servicii din cadrul Directiei 

Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului lalomita si schimbarea denumirii Centrului de 

Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia in Compiex de Servicii pentru Recuperarea 

Copilului cu Dizabilitati Slobozia. In cadrul Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu 

Dizabilitati Slobozia sunt oferite urmatoarele servicii sociale: 

a) Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever si 

b) Centrul de Consiliere si Asistenté Specializaté pentru Persoanele cu Tulburari de Spectru 

Autist si Familiile acestora. 

Schimbarea denumirii Complexului nu va aduce schimbari in privinta numarului de angajati si 

fara implicatii financiare din partea Consiliului Judetean lalomita. 

Cu stima, 

Director Genera 
Prof.Paul Mar    
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egulamentului de organizare si functionare al serviciului social 

”*Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitéti Slobozia ”, din 
subordinea Directiei Generale de Asistenjd Sociald si Protectia Copilului Ialomita 

      

Avand in vedere: 

Propunerea de schimbare a denumirii serviciului de recuperare din “Centrul de 

Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia” , infiintat in baza Hotardrii 

nr.26 din 29.09.2004 privind inchiderea, transformarea si infiintarea unor servicii din 

cadrul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Ialomita, in 

“Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitéti Slobozia” 

Faptul ca in cadrul Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu 

Dizabilitati Slobozia se ofera urmatoarele servicii sociale: 

a) Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever; 

b) Centrul de Consiliere si Asistenté Specializata pentru Persoanele cu Tulburiri 

de Spectru Autist si Familiile acestora 

- Luand in considerare c4 Regulamentul de Organizare si Functionare al 

Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia a fost aprobat 

prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 92 din 15.12.2016 si nu cuprinde 

actuala denumire a Complexului si nici serviciul social nou creat in cadrul acestuia, 

va supunem atentiei in vederea aprobarii Regulamentul de Organizare si 

Functionare al serviciului social "Complex de Servicii pentru Recuperarea 

Copilului cu Dizabilititi Slobozia” 

DIRECTOR tan Consiliul Judet 
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