
REGULAMENT 
de organizare functionare a serviciutui social de zi: 

"Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatorin 
Slobozia" 

Anexă  la Hot ă rdrea CJI nr. 	J65- 	I 	04?.  

ARTICOLUL 1 
Definitie 

(1) Regulamental de organizare ş i functionare este un document propriu al Serviciului social 
"Centrul de Servicii de Recuperare Neurornotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia", infiintat prin 
Hot ă rdrea Consiliului Judetean Ialornita 47729.09.2006, elaborat în vederea asigur ă rii fimetionă rii 
acestaia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile ş i a asigură rii accesului 
persoanelor beneficiare la inform* privind conditiile de admitere, serviciile oferite etc. 	. 

(2) Prevederile prezentalui regulament sunt obligatorii eat pentru persoanele beneficiare, cat 
ş i pentra angajatii centrului ş i, dupd caz, pentra membrii farnihci beneficiarilor, reprezentantii 
legali/conventionali, vizitatori. 

ARTICOLUL 2 
Identificarea serviciului social 

Serviciul social "Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
Slobozia" , cod serviciu social 8899 CZ-D-H, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Lacului, in; 4, 
judetul Ialomiţ a, infiintat de Consiliul Judetean Ialornita ş i administrat de farnizoxul D.G.A.S.P.C. 
Ialornita, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nt000309, data eliber ăxii 
08.05.2014, detine Licenta de finictionare seria LF in. 0001140. 

ARTICOLUL 3 
Scopul serviciului social 

(1) Scopul serviciului social "Central de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu Slobozia" este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor ş i strategiilor de asistent ă  
special ă  a persoanelor adulte Cu dizabilit ă ti de tip neuro-locomotor, cu afectiuni somatice, sechelare 
neurologice ş i retunatologice prin cre ş terea ş anselor recuper ă rii ş i integfăxii acestora în fainilie ş i 
comunitate ş i de a acorda sprijin ş i asistent ă  pentu prevenirea situatilor cc pun in pericol securitatea 
persoanelor cu 

(2) Beneficiarii Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Arnbulatoriu 
Slobozia pot fi: 

persoane adulte  Cu dizabilit ă ti de tip locomotor sau neuromotor care au nevoie de recuperare 
specified, centndui, conform recomand ă rilor din programul individual de recuperare, 
readapt= ş i integrare sociald, elaborat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap falomita; 
persoane adulte cu alte tipuri de clizabilit ă ti (somatic, neuropsihic, vizual, etc.) care au 
suferit traumatisme, interveutii chirurgicale, care prezint ă  afectiuni reumatismale sau alto 
tipuri de afectiuni cc necesit ă  recuperate fizic ă . 
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(3) Serviciile asigurate ş i oferite beneficiarilor sunt: 
a. servicii de evaluare ş i monitorizare - acordarea serviciilor de recuperare fă candu-se in baza 

unei evalu ă ri initiale  cc  cuprinde aspecte medicale, psihologice ş i sociale despre beneficiar; 
b. servicii de recuperare medical ă  — kinetoterapie, fizioterapie, masaj; 
c. servicii de asistent ă  psihologic ă  care constau in oferirea de suport emotional ş i, dup ă  caz, 

consiliere psihologic ă ; 
d. servicii de asistent ă  medicaid primară ; 
e. servicii de informare ş i consiliere. 

ARTICOLUL 4 
Cadrul legal de infiintare, organizare si functionare 

(1) Serviciul social "Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
Slobozia" functioneaz ă  cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare ş i functionare a 
serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modific ă rile ulterioare, Legea nr. 
44812006, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, precum ş i ale ahor acte normative 
secundare aplicabile domeniului. 

(2) Serviciul social respect ă  prevederile cuprinse in Hotararea nr. 867/2015 actualizat ă , 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum ş i a regulamentelor - cadru de 
organizare ş i functionare a serviciilor sociale. 

(3) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea 
standardelor specifice rninime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 
adulte cu dizabilit ăţ i , Anexa 6 - Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale 
organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilit ăţ i ş i Centre de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu 

(4) Serviciul social "Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
Slobozia" este infiintat prin: Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/29.09.2006 ş i 
functioneaz ă  in subordinea Directiei Generale de Asistent ă  Socială  ş i Protectia Copilului 

ARTICOLUL 5 
Principiile care stau la baza acordArii serviciului social 

(1) Serviciul social "Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
Slobozia" se organizeaz ă  ş i functioneaz ă  cu respectarea principiilor generale care guverneaz ă  
sistemul national de asistentă  socială , preeum ş i Cu  principiile specifice care stau la baza acord ă rii 
serviciilor sociale prev ă zute in legislatia specified, in conventiile intemationale ratificate prin lege ş i 
in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte, precum ş i in standardele 
minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestă rii serviciilor sociale  in  cadrul "Centrului de 
Servicii de Recuperare Neurornotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia" sunt urm ă toarele: 
a) respectarea ş i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protej area ş i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea  cc  prive ş te egalitatea de 
ş anse ş i tratament, participarea egal ă , autodeterminarea, autonomia ş i demnitatea personal ă  ş i 
intreprinderea de actiuni nediscriminatorii ş i pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protectiei impotriva abuzului ş i exploată rii persoanei beneficiare; 
d) deschiderea care comunitate; 
e) asistarea persoanelor fă ră  capacitate de exercitiu in realizarea ş i exercitarea drepturilor lor; 
I) asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol ş i statut social, prin incadrarea in unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare ş i luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dup ă  
caz, de varsta ş i de gradul s ău de maturitate, de discern ă mant ş i capacitatea de exercitiu*5; 
h) promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare; 
1) asigurarea unei ingrijiri individualizate ş i personalizate a persoanei benefieiare; 
j) preocuparea perrnanent ă  pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului 
ş i abilităţ ilor persoanei beneficiare de a tră i independent; 
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k) incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare ş i a implică rii active a acestora in 
solutionarea situatiilor de dificultate; 
I) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidentialit ă tii ş i a eticii profesionale; 
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentatilor legale cu privire la exercitarea drepturilor si 
indeplinirea obligatiilor de intretinere; 
o) primordialitatea responsabilithtii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit ă ti 
de integrare social ă  ş i implicarea activă  in solutionarea situatiilor de dificultate cu care se pot 
confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistent ă  social ă . 
") Cu respectarea prevederilor Legii s ă nă tă tii mintale ş i a protectiei persoanelor cu tulbur ă ri psihice nr. 487/2002, 
republicată , etc. 

ARTICOLUL 6 
Beneficiarii servicillor sociale 

(I) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in "Centrul de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia" sunt: 
a) persoanele adulte cu dizabilit ă ti din comunitate; 
b) persoanele adulte cu dizabilit ă ti din centrele rezidentiale; 

(2) Centrul are o capacitate de 24 de beneficiari/zi. 
(3) Conditiile de acces/admitere in centru sunt urm ă toarele; 

a) acte necesare: cerere tip de inscriere/prelungire, copie C.I. , copie certificat de naş tere, copie de 
pe ultimul talon de pensie, copie dup ă  certificatul de incadrare in grad de handicap $i duph 
programul individual de recuperare, readaptare 5i integrare social ă , aviz epidemiologic $i bilet  de  
trimitere de la medicul de familie. 
b) in urrna recomand ă rii medicale efectuat ă  de medicul specialist BFT/recuperare rnedical ă  i  avand 
in vedere cererea de inscriere in programele Centrului, se va realiza evaluarea socio-medical ă  a 
persoanei solicitante  i  va intocmi un raport Cu  propunere de inscriere a acestuia la „Centrul de 
Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia". in baza propunerii din raportul 
realizat de managerul de caz, Directorul General al Directiei Generale de Asistent ă  Social ă  va emite 
dispozitia de admitere in „Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu. 
Slobozia". 

(4) Conditii de incetare a serviciilor sunt urrnă toarele: atunci cand expir ă  perioada 
contractului incheiat cu beneficiarul la admitere, in momentul nerespect ă rii repetate a prograrnului 
terapeutic stabilit de echipa de speciali ş ti sau a ROI/ROF al centrului, in momentul recuper ă rii 
totale a deficitalui functional, la cererea beneficiarului care dore ş te s ă  urmeze un program terapeutic 
intro altă  institutie sau in momentul in care beneficiarul iş i schimbh domiciliul in alt judet. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale fumizate in "Centrul de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia" au urmhtoarele drepturi: 

a. s ă  li se respecte drepturile si libert ă tile fundamentale, fă ră  discriminare pe baz ă  de rasa, sex, 
religie, opinie sau  once  altă  circumstant ă  personal ă  on  social ă ; 

b. s ă  participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea servichlor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind interventia social ă  care h se aplică ; 

c. s ă  Ii se asigure p ă strarea confidentialit ă tii asupra informatiilor fumizate ş i primite; 
d. s ă  li se asigure continuitatea serviciilor sociale fumizate, atat timp cat se mentin conditiile 

care au generat situatia de dificultate; 
e. s ă  fie protejati de lege atat ei, cat ş i bunurile  ion,  atunci cand nu au capacitate de exercitiu; 
f. să  li se garanteze demnitatea, intimitatea ş i respectarea vietii intime; 
g. să  participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
H. s ă  li se respecte toate drepturile speciale in situatia in care sunt minori sau persoane cu 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale fumizate in "Centrul de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Arnbulatoriu Slobozia" au urmă toarele 

3 



Anexă  la Hot ă ră rea  CJI  nr. 

a) s ă  furnizeze inform* corecte cu privire la identitate, situatie familial ă , sociald, medicaid ş i 
economicd; 

b) sd participe, in raport cu varsta, situatia de dependent  etc. la  procesul de fumizare a 
serviciilor sociale; 

c) s ă  contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciiior sociale fumizate, in 
functie de tipul serviciuiui ş i de situatia lor material ă ; 

d) s ă  comunice once modificare intervenit ă  in legdtură  cu  situatia  ion  personal ă ; 
e) s ă  respecte prevederile prezentului regulament. 

ARTICOLUL 7 
Activită ti ş i functii 

Principalele functii ale servieiului social "Centrul de Servicii de Recuperare Neurornotorie 
de Tip Ambulatoriu Slobozia" sunt urmdtoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea unnă toarelor activit ă ti: 
1. reprezintd fumizorul de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana beneficiar ă ; 
2. asigură  programe individuale de recuperare specifice dizabilit ă tiului ş i persoanei in baza 
evaluă rii/reevaludrii ; 
3. eiaboreazd programe de recuperare/reabilitare, adaptate afectiunilor fiecarei persoane; activit ă tile 
de recuperare sunt structurate pe trei paliere recuperarea fizic ă , recuperarea psihic ă , 
integrarea/reintegrarea social ă ; 
4) asigurd servicii de asistentă  medicaid primard; 
b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autorit ă tilor publice ş i publicului larg 
despre domeniul s ău de aetivitate, prin asigurarea urm ă toarelor activit ă ti; 
1. informarea beneficiarilor/reprezentantilor legali cu privire la regularnentul propriu de organizare 
ş i funetionare al eentrului, precum ş i asupra drepturilor ş i obligaţ iilor beneficiarului ; 
2. realizarea de materiale informative privind activit ă tile derulate/serviciiie oferite; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor ş i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului in general, precum ş i de prevenire a situatiiior de dificultate in care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea unn ă toarelor activit ă ti: 
1. infonnarea personalului centrului asupra drepturilor beneficiarilor ; 
2. aplicarea unui cod de etied care cuprinde un set de reguli ce privesc, in principal, asigurarea unui 
tratament egal pentru toti beneficiarii, f ă ră  nici un fel de discrirninare, acordarea serviciilor exclusiv 
in interesul beneficiarilor ş i pentru protectia acestora, respectarea eticii profesionale in relatia cu 
beneficiarii ; 
3. informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare ş i sesizare a 
eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant; 
d) de asigurare a calit ă tii serviciilor sociale prin realizarea umi ă toarelor aetivit ă ti: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de aeordare a serviciiior; 
2. realizarea de evaludri periodice a serviciilor prestate; 
3. detinerea unor spatii adecvate pentru diversele activit ă ti de recuperare furnizate; 
4. dotarea cu echipamente, materiale, aparatur ă  ş i mobilier necesare pentru derularea activit ă tilor in 
toate spatiile cu destinatie special ă  ; 
e) de administrare a resurselor financi  are,  materiale ş i umane ale centrului prin realizarea 
urmă toarelor activit ă ti: 
1. realizarea unui plan propriu de dezvoltare care are in vedere imbundt ă tirea activită tii ş i cre ş terea 
calit ăţ ii vietii beneficiarilor; 
2. intocmirea-revizuirea fi ş elor de post pentru fiecare persoan ă  angajat ă . 
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ARTICOLUL 8 
Structura organizatoric ă , numă rul de posturi si categorille de personal 
(1) Serviciul social "Central de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
Slobozia" functioneaz ă  cu un numă r total de 8 angajati, conform prevederilor Hot ă rarii Consiliului 
Judetean nr. 51/29.032022, din care: 
a) personal de conducere: ş ef de centru: 1; 
b) personal de specialitate de ingrijire ş i asistentă ; personal de specialitate ş i auxiliar: 6; 
c) personal cu functii administrative, gospodărire, intretinere-repargii, deservire: 1; 
(2) Raportal angajat/beneficiar este de 1/3. 

ARTICOLUL 9 
Personalul de con ducere 
(1) Conducerea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia este 
asigurat ă  de un ş ef de centru. 
(2) Atributiile ş efului de centru sunt: 
a) asigură  coordonarea, indrumarea ş i controlul activit ă tilor desfăş urate de personalul serviciului ş i 
propune organului competent sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu iş i indeplinesc in mod 
corespunz ă tor atributiile, cu respectarea prevederilor legate din donneniul fumiz ă rii serviciilor 
sociale, codului muncii etc.; 
b) elaboreaz ă  rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementă rii 
obiectivelor ş i intocine ş te inform ă ri pe care le prezint ă  furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la prograrnele de instruire ş i perfectionare; 
d) colaboreaz ă  cu alto centre/alti furnizori de servicii sociale ş i/sau alto structuri ale societkii civile 
in vederea schimbului de bune practici, a imbună tatirii pemianente a instrumentelor proprii de 
asigurare a calită tii serviciilor, precum ş i pentru identificarea color mai bune servicii care să  
ră spundă  nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) intocmeste raportul anual de activitate; 
f) asigură  buna desfăş urare a raporturilor de munc ă  dintre angajatii serviciului/centrului; 
g) propune fumizorului de servicii sociale aprobarea structarii organizatorice ş i a nurnă mlui de 
personal; 
h) desfăş oară  activită ti pentru promovarea imaginii centrului in comunitate; 
I) ia in considerare ş i analizeaza  once  sesizare care îi  este adresat ă , referitoare la inc ă lcă ri ale 
drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care 11 conduce; 
j) ră spunde de calitatea activit ă tilor desfăş urate de personalul din cadrul serviciului ş i dispune,  în  
limita competentei, rn ă suri de organizare care s ă  conduc ă  la imbună tă tirea acestor activitati sau, 
după  caz, formuleaz ă  propuneri in acest sons; 
k) organizeaz ă  activitatea personalului ş i asigură  respectarea timpului de lucru ş i a regulamentului 
de organizare ş i functionare; 
1) reprezint ă  serviciul in  relaţ iile cu fumizorul de servicii sociale ş i, după  caz, cu autorit ă tile ş i 
instituţ iile publice, cu persoanele fizice ş i juridice din tail ş i din stră ină tate, precurn ş i in justitie; 
m) asigură  comunicarea ş i colaborarea pennanent ă  cu serviciul public de asistent ă  social ă  de la 
nivelul prim ă riei ş i de in nivel judetean, cu alte institutii publice locale ş i organizalii ale societ ă tii 
civile active in comunitate, in folosul beneficiarilor; 
n) asigura indeplinirea m ă surilor de aducere la cuno ş tinta atat personalului, cat ş i beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare ş i functionare; 
o) asigură  incheierea cu beneficiarii a contractelor de fumizare a serviciilor sociale; 
p) alto atributii prevă zute in standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Functiile de conducere se ocupă  prin concurs sau, dupa caz, examen, in conditiile legii. 
(4) Candidatii pentru ocuparea furictiei de conducere trebuie s ă  fie absolventi cu diploma de 
invătă mant superior in domeniul psihologie, asistent ă  sociala ş i sociologie, cu vechime de minimum 
2 ani in dorneniul serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de licentă  ai invă tă rnă ntului superior 
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in domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor administrative, cu experientă  de minimum 5 
ani in domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sanctionarea disciplinar ă  sau eliberarea din functie a conduc ă torilor institutiei se face in 
conditiile legii. 

ARTICOLUL 10 
Personalul de specialitate de ingrijire si asistenti. Personal de speciaIitate si auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este reprezentat de: 
a) asistent medical (325901), 
b) kinetoterapeut (325502) 
c) psiholog in specialitatea psihologie clinic ă  (263401); 
d) maseur (325501) 

(2) Atributii generale ale personalului de specialitate: 
a) asigură  denilarea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale  cu  respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament; 
b) colaboreaz ă  cu speciali ş ti din alte centre in vederea solution ă rii cazurilor, identific ă rii de resurse; 
c) monitorizeaz ă  respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizeaz ă  conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, situatii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) intocmeste rapoarte periodice Cu  privire la activitatea denilat ă ; 
f) face propuneri de imbună t ă tire a activită tii in vederea cre ş terii calit ăţ ii serviciului ş i respect ă rii 

g) alte atributii prev ă zute in standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Atributii specifice asistentului medical: 
a) acord ă  prirnul ajutor in caz de urgent ă  ş i se ingrije ş te de transportul beneficiarilor la unitatea de 
specialitate cea mai apropiat ă ; 
b) asigură , impreună  cu personalul de specialitate p ă strarea s ănă tă tii si profilaxiei imboln ă virilor, 
educatia pentru s ănă tate, redarea autonomiei persoanelor beneficiare ale serviciilor finnizate de 
centrul de recuperare, efectuarea tehnicilor si procedurilor aferente exercitarii optime a act-ului 
medical; 
c) tine evidenta examină rilor periodice efectuate de personalul centrului (carnete de s ă nă tate) si 
interzice admiterea acestora la post atunci c ă nd nu există  avizul naedicului de medicina a mincii; 
d) primeste beneficiarii in centru, verific ănd documentele  medic ale  (fi ş a medicală , avizul 
epidemiologic) ş i actele necesare admiterii in centru; 
e) efectueaz ă  controlul epidemiologic a persoanelor la admiterea in centru in vederea furniz ă rii 
serviciilor pentru recuperare; 
I)  controloez ă  respectarea m ă surilor de igienă  individuală  de că tre persoanele beneficiare ale 
serviciilor furnizate de centrul de recuperare, in caz contrar aplic ă  mă surile care se impun; 
g) supravegheaz ă  respectarea circuitelor corecte pentru lenjerie; 
h) organizeaz ă , controleaz ă  ş i ră spunde de activitatea ingrijitoarelor privind asigurarea ş i 
intretinerea cur ă teniei spatiilor unde se desfă soară  activitatea de recuperare a beneficiarilor, a 
spatiilor unde există  grupuri sanitare, preeum ş i de respectarea normelor igienico-sanitare; 
i) cunoaş te situatia fiec ă rui beneficiar pentru a facilita tratarea individualizat ă  a acestora; 
j) elaboreaz ă  raportul de evaluare complexă  ş i planul individual de interventie pentru fiecare 
beneficiar avand la bază  evaluă rile realizate de personalul de specialitate; 
k) intocme ş te planul personalizat de interventie pentru beneficiarii centrului; 
1) unnă re ş te aplicarea planului personalizat de interventie elaborat de medicul specialist ş i 
monitorizeaz ă . evolutia fiec ă rui beneficiar, respect ă nd standardele managementului de caz; 
m) monitorizeaz ă  starea de să nă tate a beneficiarilor pe perioada in care se afl ă  in centru si ofer ă , 
dacă  este cazul, servicii medicale de bază  (rnă surarea tensiunii arteriale); 
n) sesizeaz ă  medicul asupra problemelor ce dep ăş esc posibilită tile sale de rezolvare; 
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o) consemnează  in registrul de consultatii ş i tratamente serviciile de recuperare 	acordate pe 
perioada contractului; 
p) realizeaz ă  informarea beneficiarilor cu privire la modul de organizare ş i functionare a centrului, 
serviciile disponibile, drepturile ş i obligaţ iile beneficiarilor, situatiile de incetare a serviciilor; 
q) realizeaz ă  informarea publicului in ceea ce prive ş te activitatea centrului; 
r) tine evidenta dosarelor personale ale beneficiarilor; 
s) contribuie la realizarea statisticilor privind situatia beneficiarilor admi ş i in centru; 
t) intocme ş te documentatia necesar ă  în  vederea obtinerii avizelor sanitare de functionare. 

(4) Atributii specifice kinetoterapuet: 
a) execută  aplicaţ ii specifice cu rol preventiv, curativ ş i recuperator asupra beneficiarilor, in limita 
competentelor sale (proceduri de kinetoterapie); 
b) raporteaz ă  medicului observatiile privind evolutia st ă rii de s ă nă tate ş i recuperatorie a 
beneficiarilor ş i completează  în  fi ş ele acestora parametrii care confirm  ă  observatiile fă cute; 
c) particip ă  la crearea unui climat optim fizic ş i psihic in cabinete; 
d) preia beneficiarul care este admis in centru in urma consultatiei fă cută  de medicul specialist ş i 
aplic ă  recomandă rile medicale fă cute de acesta; 
e) stabile ş te priorită tile privind procedurile recomandate; 

preg ă teş te fizic ş i psihic pacientul pentra procedurile de aplicat (inclusiv efectele terapeutice ş i 
cele negative posibile); 
g) pregă te ş te aparatura necesar ă  pentru aplic area procedurii; 

cere consinit ă rnântul informat al pacientului cu privire la procedura ce-i va fi aplicat ă ; 
aplică  procedurile prescrise conform indicatiilor privind zona de tratat ş i parametrii de aplicatie; 

j) supravegheaz ă  pacientul in timpul 	procedurilor specifice ş i anuntă  medicul de 
schinab ă rile survenite; 
k) reorganizeaz ă  locul de munc ă  pentru urmă torul pacient; 
1) consemneaz ă  in planul de interventie procedurile efectuate beneficiarului; 
m) tine evidenta zilnic ă  a beneficiarilor ş i a serviciilor de recuperare pe intervale orare, 
monitorizează  progresele inregistrate; 
n) semnaleaz ă  medicului cazurile de imboinavire intercurente asigur ă nd după  caz izolarea 
benefieiarilor respectivi; 
o) particip ă  la programe de educatie sanitară  a beneficiarilor, dă  sfaturi de igien ă  ş i nutritie, de 
fiziokinetoprofilaxie, etc. 
p) supravegheaz ă  ş i coordoneaz ă  activită tile desfăş urate de personalul din subordine. 

(5) Atributii specifice psihologului: 
a) realizeaz ă  evaluarea psihologic ă  a beneficiarilor centralui ş i consemnează  in fi ş ele de 
evaluare/reelaluare; 
b) contribuie la elaborarea planului individual de interventie; 
c) aplic ă  teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpreteaz ă  datele 
obtinute ş i elaboreaz ă  recomand ă rile pe care le consideră  necesare; 
d) stabile ş te etapele recuper ă rii psihopedagogice, in functie de obiectivele propuse pentra 
recuperarea beneficiarilor; 
e) stabile ş te psihaliagnosticul beneficiarilor ş i realizeaz ă  examină rile ş i evaluă rile psihologice ale 
beneficiarilor; 
f) colaboreaz ă  cu ceilal ţ i speciali ş ti din centra pentru a stabili ş i a aplica planul terapeutic de 
recuperare individual pentru fiecare beneficiar; 
g) stabile ş te programul s ăptă mânal de interventie terapeutic ă  (de socializare ş i integrare  social  ă  ş i 
de activitati de informare); 
h) stabile ş te, in functie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru ş i programele 
de informare a beneficiarilor; 
i) investigheaz ă  ş i recomandă  c ă ile de solutionare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor. 
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(6) Atributii specifice maseurului: 
a) aplică  procedurile de masaj, in vederea recuper ă rii medical; conform prescriptiilor medicului ş i 
ră spunde de respectarea parametrilor tehnici a ftec ă rei probe; 
b) supravegheaz ă  starea pacientilor pe perioada aplic ă rii procedurilor de masaj; 
c) supravegheaz ă  ş i inregistreaz ă  in permanent ă  datele despre starea pacientului ş i informeaz ă  
medicul asupra modific ă rilor intervenite; 
d) informeaz ă  $i intruie ş te pacientul asupra tratamentului pe care il efectueaz ă , asupra efectelor 
terapeutice ş i asupra efeetelor negative care pot apă rea; 
e)  manifest ă  permanent o atitudine plină  de solicitudine fat ă  de beneficial. ; 
f) consemneaz ă  in planul de interventie procedurile efectuate beneficiarului; 
g) utilizeaz ă  ş i pă streaz ă  in bune conditii aparatura din dotare; 
h) pregă teş te ş i verific ă  funetionarea aparaturii din dotare, semnal ă nd defectiunile; 
i) se preocup ă  de aprovizionarea ş i utilizarea solutiilor medicamentoase necesare la aplicarea 
masajului; 
j) acordă  prim ajutor in situatii de urgent ă  ş i chearn ă  medicul . 

ARTICOLI1L 
Personalul admInistrativ, gospod ă rie, intretinere-reparatii, deservire 

(1) Personalul administrativ asigur ă  activită tile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 
mentenant ă , achiziiii etc. ş i poate 
a) personal pentru cură tenie spatii. 

(2) Atributiile specifice personalului pentru cur ă tenie spatii ingrijitoare: 
a) îş i desfaş oară  activitatea sub indrumarea ş i supravegherea asistentului medical; 
b) acordă  sprijin persoanelor beneficiare ale serviciilor fumizate de centru  on de ate on este 

nevoie; 
c) asigură  eură tenia unit ă tii, interior cat ş i exterior, prin aplicarea procedurilor de lucru ş i 

respectarea protocoalelor de cură tenie; 
d) la grupurile sanitare zilnic,  on de că te  on  va  ii  nevoie, va sp ă la vasele de toalet ă , chiuvetele, 

faianta ş i le va dezinfeeta, folosind materiale ş i ustensile folosite numai in aceste locuri; 
e) in spatiile destinate activit ă tilor de recuperare specifice centmlui ş i in cabinetele de specialitate, 

va aspira, m ă tura, sp ă la, ş terge praful ş i va aerisi zilnie; 
1) se vor sp ă la perdelele, geamurile ş i se va face cură tenie general ă , la perioade stabilite; 
g) se ingrije ş te de cură tenia pe holuri, sala de asteptare; 
h) particip ă  a  aetiunile de igienizare ş i cură tenie anuale, preeum ş i la cele de  degaj  are a că ilor de 

acces in caz de inză pezire; 
asigura realizarea igieniz ă rii generale ş i a curateniei in spatiile de lucru, folosind ustensile 
potrivite ş i substante adeevate locului de dezinfectat ş i scopului urmă rit; 

j) spal ă , dezinfecteaz ă  ş i cale ă  lenjeria centmlui; 
k) controleaza starea de cură tenie in care se al ă  echipamentul ş i cazarmamentul centrului ş i ajută  la 

reconditionarea acestuia; 
I) colecteaz ă  materialele sanitare ş i instrurnentarul de unic ă  folosint ă  in recipiente speciale ş i 

asigură  transportul acestora in vederea neutraliz ă rii. 
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ARTICOLUL 12 
Finantarea certtrului 

(1) in estimarea bugetului de venituri si cheltuiell, centrul are in vedere asigurarea resurselor 
necesare aeord ă rii serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigură , in conclitiile legii, din urmă toarele surse: 
a) bugetul Consiliului Judetean, prin Directia Generală  de Asistentă  Socială  si Protectie a Copilului 
Ialomita; 
b) bugetul de stat; 
c) donatii si sponsoriz ă rl; 
d) fonduri externe rambursabile si nerambursabile; 
e) alte surse de finantare, in conformitate Cu  legislatia in vigoare. 
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