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PROIECT DE HOTARARE NR,
privind schimbarea denumirii Serviciului social de zi din Complex de Servicii Comunitare pentru

Protectia copilului Slobozia” in *Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia” si

aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia

Consiliul Judetean Ialomita,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr, /4 64L/ (2o25-Vdin _4?-0G.2021 al Presedintelui Consiliului Judetean
Talomita;
- Notele de de fundamentare nr. 8781/14.06.2021 si nr. 8783/14.06.2021 ale Directiei Generale
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
- Hotardrea Consiliului Judetean Jalomita nr. 81 din 21.12.2000 privind aprobarea Conventiei de
implementare a subproiectului IL 01 -- Complex de servicii comunitare destinat protectiei copiluhui;
- Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 216 din 19.12.2017 privind aprobarea

Regulamentelor de organizare si functionare a unor servicii sociale aflate in subordinea Directiei
Generale de Asistenté Sociala si Protectia Copilului Ialomita:
Examinand:
ya 2
- Raportul nr, Het
‘din (7.06 2021 al Compartimentului Coordonare Societati, Servicii si

Institutii Publice Subordonate;
- Avizul nr.
din

.2021 al Comisiei juridice, de disciplina, drepturi, obligatii si

incompatibilitati;
- Avizul ar.
din
.2021 al Comisiei pentru munca, sandtate, asistenta sociald si
familie,
in conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) si alin. (5) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completirile ulterioare;
- prevederile Hotararii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare gi functionare a serviciilor sociale;
~ prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, precum si
a altor acte normative;
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilutui,

republicata, cu modificarile gi completirile ulterioare;

- prevederile Legit nr. 292/2011 privind asistenta sociali, cu modificarile si completirile
ulterioare;
- prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificirile Si
completirile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificatrile si completarile ulterioare;
_
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- prevederile art. 49 din Regulamentul

de organizare si functionare a Consiliului Judetean

Ialomita, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021,
In temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1 (1) Se aproba schimbarea denumirii Serviciului social de zi din "Complex de Servicii
Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia” in *Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si
Sprijin Slobozia”, situat in municipiul Slobozia, str. C.D. Gherea, nr. 1, judetul Ialomita, serviciu social

fara personalitate juridicd aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenté Social& si Protectia
Copilului Ialomita.
(2) In cadrul Complexului de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia se aproba
acordarea urmAatoarelor servicii sociale:
a) Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii;
b) Centrul pentru monitorizare, asistent& si sprijin al femeii gravide predispusd s4-si abandoneze
copilul;
c) Serviciul pentru sprijinirea victimelor infractiunilor.

Art. 2 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Complexului de Servicii pentru
Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 La data intrarii In vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 1 si Anexa nr. | din Hotirarea
Consiliulut Judetean Ialomita nr. 216 din 19.12.2017 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si

functionare a unor servicii sociale aflate in subordinea Directiei Generale de Asistent&é Sociala si
Protectia Copilului Ialomita.
Art. 4 Prezenta hotadrdre devine obligatorie si produce efecte de la data comunicirii.

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotarare se va comunica,
spre ducere la indeplinire, Directiei Generale de Asistenté Sociala gi Protectia Copilului Ialomita si, spre

gtiinta, Compartimentului Coordonare Societati, Servicii si Institutii Publice Subordonate si Institutiei
Prefectului — Judetul Ialomita, urmand sa fie publicata pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, sectiunea
*Monitorul Oficial al Judetului”.

PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
NRF

CONSILIUL FUDETEAN IALOMITA

Anexa in HCI. nr.

/
et

eee

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUIIALOMITA
Avizat,
Director General

Prof. MARCU PAUL

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
COMPLEXULUI DE SERVICII DE EVALUARE, CONSILIERE SI
SPRIJIN SLOBOZIA

— 2021 -

ARTICOLUL

1

Definitie
(1) Regulamentul de organizare gi functionare este un document
propriu Complexului de

Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia, aprobat prin hotararea
Consiliului
Judetean Ialomifa, in vederea asigurarii functionarii acestuia, cu respectarea
standardelor

minime de calitate aplicabile si a asigurarii accesului persoanelor
beneficiare la informatii
privind condifiile de admitere, serviciile oferite, etc.
(2) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii att pentru
persoanele beneficiare
cat $i pentru angajatii Complexulai de Servicii de Evaluare, Consili
ere si Sprijin
Slobozia,
dupi
caz,
pentru.
membrii
familiei
beneficiarilor,
reprezentantii
legali/conventionali, vizitatori.
(3) Complexul de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin
Slobozia are in
component trei servicii sociale: Centrul de Consiliere si Sprijin pentru
Copii si Parinti,

Centrul pentru Monitorizare, Asistenfi si Sprijin al Femeii Gravide
Predispuse sa-si
Abandoneze Copilul si Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor
.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciilor sociale din componenta Complexului

1.

Serviciul social ,, Centrul de Consiliere gi Sprijin pentru Copii si Parinti®,
are

codul de serviciu social 8899CZ-F-I, este infiintat si administrat de
furnizorul
DGASPC Talomita, judetul Ialomita, define licenja de functionare
seria LF

nr.000321;

2.

Centrul pentru Monitorizare, Asistenta si Sprijin al Femeii Gravide Predisp
use

sa-gi Abandoneze Copilul are codul de serviciu social 8899CZ-F -IL,
este inftintat
si administrat de furnizorul DGASPC Jalomita, judeful Jalomita, define
licenta de
functionare seria LF nr.000734;
3,

Serviciul social Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor,
are codul
de serviciu social 8899 PN-VI, este infiintat gi administrat de furnizorul
DGASPC
lalomita, judetul Talomita, in curs de licentiere.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social
(1) Complexul de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozi
a asigur’ asistenti

$i protectie social’, consiliere psihologic’, consiliere familialé, asistent
é si consiliere

medicala, consiliere juridicd, consiliere scolara, timp de 5 zile pe
s&ptimana, tnire orele

8.00~- 16.30.

(2) Scopul serviciului social ,, Centrul de Consitiere si Sprijin peatru
Copii si Parinti”

este: sprijinirea gi asistarea parintilor/potentialilor parinti pentru a face
fata dificultatilor

psihosociale care afecteaza relattile familiale, pentru dezvoltaréa
competentelor parentale,
2

pentru prevenirea separarii copilului de familia sa si sprijinirea copiilor atunci cand apat

probleme in dezvottarea acestora.

(3) Scopul serviciului social ,, Centrul pentru Monitorizare, Asistenta si Sprijin al Femeii

Gravide Predispuse si-si Abandoneze Copilul ” este: consiliere (sociala, juridica,
si/sau de alta natura), suport (emotional, material), facilitarea accesului ia servicii

psiho-sociale si medicale, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova

dreptu! la viata si la o stare de sanatate cAt mai buna; serviciul se inscrie in categoria

serviciilor de prevenire care actioneaza pentru scaderea numarului de copii parasiti in

unitati spitalicesti.

(4) Scopul serviciului social ,,Servicial pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor” este:
acordarea de servicii specializate victimelor infractiunilor pentru asigurarea unor conditii
minime de reabilitare a lor, precum si pentru protectia si asigurarea respectarii drepturilor
si intereselor legitime ale acestora,

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de infiinfare, organizare si functionare
(1) Complexul de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia este infiintat
prin Hotérarea Consiliului Judetean 81/21.12.2000
(2) Complexul de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia functioneazé cu
respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale
reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modific&rile ulterioare, Legea
nt.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale pentru

Protectia

Copilului

gi Adoptie

nt.24/2004

pentru

aprobarea

Standardelor

minime

obligatorii pentru centrele de zi precum si ale altor acte normative secundare aplicabile

domeniului, Ordinul Presedintelui

Autoritatii Nationale pentru Protectia

Drepturilor

Copilului nr. 289 din
6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind Centrui de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii si a Ghidului metodologic

de implementare a acestor standarde.

(3) Standardul minim de calitate aplicabil este
Ordinul Presedintelui
Autoritatii
Nationale pentru Protectia Drepiurilor
Copilului
nr. 289 din 6 julie 2006 pentru

aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Centrul de Consiliere si Sprijin pentru

Parinti si Copii si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, precum si

ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului, respectiv anexa 2- *Figad de

autoevaluare pentru Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii” la Ordinul
Ministrului Muncii, Familiei, Protectici Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 31/2015

pentru aprobarea instructiunilor privind completarea figelor de autoevaluare pentru
serviciile destinte prevenirii separarii copilului de parintii sdi, precum gi pentru realizarea

protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv de parintii sai.

Ordonanta de Urgent& nr.24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea si completarea Legii

211/2004 privind unele m&suri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor,
precum si altor acte normative, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea
violentei in familie, Legea nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele masuri pentru
asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, Legea nr. 678 din 21 noiembrie
2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, Hotrare nr. 299 din 13

3

martie

2003 pentru

678/2001

privind

aprobarea Regulamentului
prevenirea

si combaterea

de aplicare
traficului

de

a dispozitiilor Legii nr.
persoane,

din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infractiunilor.

Legea Nr.
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ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordarwae
ii serviciilor sociale
(1) Serviciile sociale din cadrul Complexul de Servicii de Evaluare,

Consiliere si

Sprijin Slobozia se organizeazi si functioneaza cu respectarea principiilor generale care

guverneaza sistemul national de asistent§ sociald, precum gi cu principiile specifice
care
stau la baza acordarii serviciilor sociale prevazute in iegislatia specifica, In
conventiile
internationale ratificate prin lege si in celelalte acte internationale in materie
Ja care
Romania este parte, precum gi in standardele minime de calitate aplicabile,
(2) Principiile specifice care stau la baza prestirii serviciilor sociale tn cadrul Complex
ul

de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia sunt urmiatoarele:

a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce priveste
egalitatea de sanse si tratament, participarea egali, autodeterminarea, autonomia
si
demnitatea personal gi intreprinderea de actiuni nediscriminatorii $i 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 gi exercitarea drepturilor

lor;

f) asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol gi statut social, prin incadrarea tn
unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acestela, tinandu-se
cont, dupa caz, de varsta si de gradul siu de maturitate, de discernamant si capacitatea de
exercitiu:

h) promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei tngtijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;

J) preocuparea permanent& pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, tn baza
potentialului si abilitatilor persoanei beneficiare de a trai independent;
k) incurajarea initiativelor individuale ale persoanclor beneficiare $i a implicarii active
a
acestora in solutionarea situatiilor de dificultate;
1) 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
capacit&ti de integrare sociala si implicarea activa in solutionarea situatiilor de
dificultate

cu care se pot confrunta la un moment dat;

Principiile generale care stau la baza prestarii servici
ilor sociale tn cadrul
*Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor” sunt urmato
arele:
a) respectarea nevoilor victimei - activitatea de informare, sprijin
si protectie a victimelor
infract

iunilor este subordonats scopului atenuarii efectelor negati
ve ale infractiunii si
repararii prejudiciilor de orice tip, inclusiv de ordin psihic,
suferite de catre victima ca
urmare a comiterii infractiunii;

b) evitarea

victimizarii

secundare

si respectarea demnitatii

umane

- activitatea

de
informare, sprijin si protectie se va realiza cu respectarea demnit
atii victimelor gi evitarea

victimizarii secundare;

c) respectarea sigurantei victimei - activitatea de informare,
sprijin si protectie se
desfasoara in asa fel incat aceasta si nu afecteze siguranta
victimei si si nu o expuna la
comiterea de noi fapte prevazute de legea penala;

d) parteneriatul - autoritatile administratici publice centrale gi locale,
institutiile publice

,
organizatiile neguvernamentale si cultele recunoscute
de lege coopereazaé pentru
asigurarea accesului victimelor infractiunilor la serviciile de sprijin
si protectie necesare;
e) nediscriminarea - recunoasterea statutului de victima gi asigura
rea accesului la
serviciile de sprijin si protectie se realizeazi fara discriminare
pe baza criteriilor precum:
rasa, nafionalitatea, cetitenia, originea etnicd sau sociala, limba,
religia sau credinta,
opiniile politice sau de oricare alti natura, bunurile de care dispune
, dizabilitatea, varsta,

sexul, orientarea
sanitatea;

sexuala,

statutul

acestora

din

punctul

de

vedere

ai resedintei

sau

f) complementaritatea si abordarea integrati - pentru asigurarea
unui raspuns rapid si
eficient ia nevoile speciale ale victimelor infractiunilor, masurile de
informare, de sprijin
gi de protectie a victimelor infractiunilor trebuie corelate si abordat
e integrat cu alte

masuti si servicii din domenii conexe: economic, de ocupare
, educational, sdnatate;

8) participarea in procesul de luare a deciziei - victimele sunt consult
ate cu privire la

toate deciziile/masurile care le vizeaza, in toate etapele procedurilor
de referire/furnizare
a servictilor de sprijin si protectie, conform prezentei legi;
h) confidenfialitatea - activitatea de informare, sprijin gi protecti
e a victimclor se
realizeazi cu pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale
gi informatiilor

referitoare la viata privata si situatia de dificultate in care se afla;

i) siguranta victimei - procedura de referire, precum si furnizarea
serviciilor de informare,

sprijin gi protectie sunt realizate astfel tneat s& se asigure securitatea persona
la a victimei

gia membrilor familiei in situatiile in care se impune;
j) celeritatea - victimele infractiunilor au dreptul la asigurarea servicii
lor de informare,
sprijin si protectie conform prezentei legi in mod prompt, astfel incat
efectele negative ale
comiterii infractiunii si nu se agraveze.

ARTICOLUL

6

Beneficiarii serviciilor sociale

({) Beneficiarii serviciilor sociale acordate tn cadrul
Evaluare, Consiliere sigl Sprijin
spry Slobozia sunt:

Complexului

de

Servicii

de

A) La Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti:
~copii aflafi in situatie de tise de abandon, abuz, exploatare, neglijar
e si familiile acestora;

5

~ copii care provin din familii disfunctionale;
- parinfi care au nevoie de consiliere pentru ingrijirea si educarea copiilor
-copii care au sivarsit fapte penale;
-parinti cu dificultati emotionale(stres, anxietate, depresie)
-familii aflate in situatii de criz&(divort, deces, boli cronice)

“parinti

care doresc

sa-gi_sprijine

copilul in dezvoltarea

emotional sinatoasa;

“parinfi ai cdror copii au dificultitii comportamentale,
agresivitate, crize de furie, opozitionism).
B) La Centrul pentru Monitorizare, Asistenti
Predispuse si-si Abandoneze Copilul sunt:
-femei gravide/tinere mame provenite din medii
crescut de abandon al copilului.

si

Iwi cognitiva,

sociala gi

sociale si emofionale(tristete,

Sprijin

al Femeii

sociale defavorizante

Gravide

gi/sau cu risc

-femei gravide/tinere mame aflate in dificultate cat gi tinerele care sunt monitorizate dupa
interventia directa;
-mame care au nevoie de consiliere pentru tngrijirea si educarea copiilor
-femei cu dificultati emotionale(stres, anxietate, depresie)
~mame minore aflate la risc de a fi excluse din familie sau scoala.
C) La *Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor” sunt:

-victimele tentativei la infractiunile de omor si omor calificat:
-victimele infractiunii de violenta in familie, prevazuta la art. 199 din Codul penal;
-victimele infractiunii de violenta verbala

-victimele infractiunii de violenti psihologicé
-victimele infractiunii de violenté economica
-victimele infractiunii de violent& sociala
-victimele infractiunii de violenta spirituala
-victimele

infractiunilor

intentionate care au avut ca urmare vat§imarea

corporald a

victimei;

~victimele infractiunilor de viol, agresiune sexuala, act sexual cu un minor si corupere
sexuala a minorilor;
-victimele infractiunii de rele tratamente aplicate minorului;

-victimele infractiunilor de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile si ale tentativei
la acestea;

-victima infractiunii de neglijare;
~adulti romani migranti victime ale altor forme de violent pe teritoriul altor state;

(2) Condifiile de acces/admitere in cadrul serviciiler furnizare fa cadrul conplexului
sunt urmatoarele:

- beneficiarii sé aib’ domiciliul legal pe raza judetului lalomita;
- beneficiarii si intruneasca conditiile de la art.6, pet.(t)
6

(3) Documentele care constituie dosarul beneficiarului sunt:

- cererea de admitere, depusa de pirintele/reprezentantul legal al copilul
ui;
~ certificatul de nagtere (copie) al copilui si B.I/C.L, daca este cazul;
- actele de identitate ale paringilor (in copii);
~ cettificat de c&sitorie (copie);
~ sentin{a civilé de divort (copie), daca este cazul;
- fisa de identificare a nevoilor;

- raportul de evaluare initiala/detaliata:
~ fisa de consiliere;

~ contractul de furnizare a serviciilor sociale, care se incheie tatre benefici
ar sau parintii
copilului sau reprezentantul legal al copilului, specialist si directorul DGASP
C Ialomita.
Este un instrument care determina responsabilizarea pactilor si implicar
ea acestora tn
interventie ca parte activa;
- programul personalizat de interventic, denumit in continuare PPI, realizat in
echipa, de

catre personalul de specialitate care lucreaz4 cu beneficiaru! copil/adult;

~ fis de monitorizare a PPI, contine evaluarea periodica a obiectivelor cuprinse in PPI
si
propunerile specialistilor, pentru actualizarea acestora in functie de gradul in care au
fost
realizate; evaluarea se realizeazA trimestrial;

- elaborarea raportului detaliat cu propunerile specialistilor;
- raporiul de inchidere a cazului;
- fisa de semnalare obligatorie a situajiilor de abuz, neglijare gi exploatar
e
beneficiarului care se completeaz& in cazul in care este identificatd o asemenea situatie.

a

(4) Incetarea acordarti serviciilor sociale se face pe baza Raportului si a Fisei
de
inchidere a cazului, ca urmare a propunerii personalului de specialitate din cadrul
serviciul, in urmatoarele conditii;
~ la expirarea pericadei mentionate in contract, cand se faceteazd automat, fara
a mai

fi necesar emiterea raportului;

~ la solicitarea scrisa a beneficiarilor;
- daca serviciile oferite de catre centru nu mai corespund nevoilor beneficiarului;
- la constatarea unei imbundatatiri semnificative a situatiei beneficiarului,

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate
tn cadrul Complexului de Servicti
de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia, au urmatoarele drepturi:
- 84 li se respecte drepturile si libertttile fundamentale, fri discriminare pe bazi
de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personali ori social;

- 88 participe la procesul de fuare a deciziilor tn furnizarea serviciilor sociale,

respectiv Ja luarea deciziilor privind interventia sociala care li se aplicé;
- sd li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate

primite;

si

- sd li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cAt se mentin

condifiile care au generat situatia de dificultate;

- 8a fie protejati conform legii, atat ei, cat si bunurile lor, atunci cand nu au
capacitate de exercitiu;
- sé li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime;
- 88 participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

~ 84 li se respecte toate drepturile speciale in situatia In care sunt minori sau

persoane cu dizabilitati.

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in cadrul cadrul Complexului de
Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia au urmatoarele obligatii:
a) si furnizeze informatii
medicala si economica;

corecte cu privire la identitate, situatie familial,

social’,

b) sA participe, in raport cu varsta, situatia de dependent, etc. la procesul de furnizare a

serviciilor sociale;

¢) sé comunice orice modificare intervenita tn legtura cu situatia lor personala;
d) s& respecte prevederile prezentului Regulament.

ARTICOLUL 7
Activitati si functii
Principalele functii ale serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii de

Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia sunt urmatoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public judetean,
urmatoarelor activititi:

prin asigurarea

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale tn contractul incheiat cu persoana
beneficiara;

So

eI
DR wR w

2.

de asistenté sociala, prin intocmirea procedurii de admitere a copiiler in cadrul
complexului, pregatirea dosarului cu actele persoanei, intocmirea PPI tn echipa,
elaborate in functie de nevoile si particularitatile beneficiarului gi reactualizarea
periodica, mentinerea legaturii cu familia, intocmirea documentelor de asistenta
sociala, a rapoartelor de reevaluare gi a figelor de monitorizare;
de planing familial;
de consiliere psihologica gi juridica ;
de consiliere pluridisciplinara pentru parinti ;

de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;
de orientare scolara si profesionala:
de preventie;
psihoeducatie;

10, de informare, negociere gi mediere psiho-sociala;
11. de prevenire si combatere a violentei in familie, conform Legii nr. 217/2003;
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12. de prevenire si combatere a consumului de droguri;
13. de prevenire si combatere a traficului de persoane;

14, de prevenire si combatere a exptoatarii copilului prin munca;
15. de promovarea a unui stil de viata sanatos;
16. de sprijin in vederea obtinerii Ordinului de Protectie, conform Legii nr. 217/2003

pentru prevenirea gi combaterea violentei in familie, republicata.

b) de informare a beneficiarilor, potenfialilor beneficiari, autoritatilor
publice si
publicului larg despre domeniul siu de activitate, prin asigurarea urmédtoa
relor

activitati:

1. organizarea de campanii de informare, sensibilizare, constientizare a comunitatii;
2. de suport al sistemului familial (intdlniri interactive, grupuri de sprijin);
3, incheierea de parteneriate, colaborari gi participarea la retele de actiune comund
cu
diversi actori sociali;
4. publicare de anunturi publicitare, articoie, in mass-media;
5, comunicare la telefon/fax;

6, editare de materiale publicitare: pliante, fluturasi, brosuri, etc;

7. participarea specialistilor la cursuri de formare, simpozioane, conferinte:
8. elaborarea de rapoarte de activitate.

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

a acestora, de
situatiilor de
categoria de
urmétoarelor

l.organizarea de activit&ti de informare la nivetul comunitétii privind serviciile oferite,
modul de accesare si importanta acestora pentru copii si familiile lor;
2. publicarea periodicé a datelor relevante despre activitatea cadrul Complexului
de
Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Stobozia, cu respectarea legislatiei tn

domeniul protectiei si promovarea drepturilor copilului si a confidentialitatii datelor

despre beneficiar;

3. de recrutare a voluntarilor din comunitate;

4.asigurarea gi derularea de programe

de educare a parintilor privind problematica

protejarii copilului impotriva abuzului, traficului si exploatirii;
5, organizarea unor campanii de sensibilizare a comunita{ii referitoare ta problematica
protectiei copilului(prevenirea abandonului si a institutionalizirii, a oricdrir forme de
exploatare).
d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale, prin reatizarea urmatoarelor activitati:
l.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor:

2.realizarea de evaludri periodice a serviciilor prestate;
3.realizarea de evaluari periodice a personalului.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale st umane ale Complexului de
ase
Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin
Slobozia prin realizarea urmatcarelor
activitati:

L.asigurarea secretariatului Complexulni de Servicii de Evaluare, Consili
ere si Sprijin
Slobozia, cu inregistrarea corecté a documentelor la intrarea si iegirea
acestora din

Centru;

3.intocmirea referatelor de necesitate pentru asi gurarea bunei desfasurari
a activitatii;
4, intocmirea referatelor de necesitate, referatelor de specialitate, a
notelor justificative

pentru toate achizijiile Complexului de Servicii de Evaluare, Consiliere
si Sprijin
Slobozia;

5. functionarea in bune conditii a aparaturii din dotare wand misuril
e hecesare pentru
intrefinerea acestora si a instalatiilor aferente;

6. luarea masurilor previzute in actele normative privind receptia, manipul
area
depozitarea corespunzatoare a bunurilor materiale;

gi

7, depistarea si remedierea oricdror defectiuni sau disfunctiuni care ar putea
influenta

buna desfisurare

a activitatilor in cadrul

Consiliere si Sprijin Slobozia.

Complexului

de Servicii de Evaluare,

ARTICOLUL 8
Structura organizatoricd, numarul de posturi gi categoriile de personal

Complexul de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slebozia functioneaza
cu un
numiéat total de 12 angajati, avand in structura sa trei_ centre:
1. Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti, avand un numar de
3

specialisti;

2.

Centrul pentru Monitorizare, Asistenfa si Sprijin al Femeii Gravide Predispuse sisi Abandoneze Copilul, avand un numar de 6 angajati.
3. Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor, avand un numér de 3
specialisti

ARTICOLUL 9
Personalul de conducere

(i) Conducerea Complexul de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia
este
asigurata de un sef de complex, functie de conducere.

(2) Atributiile sefului de complex sunt:
-coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfigurate de personal
ul
serviciului si propuneri catre organul competent de sanctiuni disciplinare pentru salariatii

care nu isi indeplinesc in mod corespunzitor atributiile, cu respectarea prevederilor legale

din domeniul furnizarii serviciilor sociale, codului muncii etc.:

-elaborarea rapoartelor generale privind activitatea serviciului social, stadiul
implementarii obiectivelor gi intocmirea de informati pe care le prezint& furnizorului
de

servicii sociale;

-propune participarea personalului de specialitate la programele de insiruire
gi
perfectionare;

10

-colaboreaza cu alte centre/alti furnizori de servicii sociale si/sau. alte structuri ale
societa{ii civile in vederea schimbului de bune practici, a imbunatatirii permanen
te a
instrumentelor proprii de asigurare a calitatii serviciilor, precum gi pentru identificarea

celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor persoanelor beneficiare:

-intocmeste raportul anual de activitate;
-asiguré buna desfasurare a raporturilor de muncd dintre angajatii serviciului din
cadrul Centrului;
~desfasoara activitati pentru promovarea imaginii cadrul Complexului de Servicii
de Evaluare, Consiliere gi Sprijin Slobozia in comunitate;
-ia tn considerare gi analizeazi orice sesizare care ii este adresata, referitoare la
incalc&ri ale drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce;
~raspunde de calitatea activitajilor desfagurate de personalul din cadrul serviciului
si dispune, in limita competentei, masuri organizatorice care si conduca la imbundtatirea
acestor activitati sau, dupa caz, formuleazd propuneri tn acest sens;
~organizeaza activitatea personalului si asigurd respectarea timpului de lucra si a
Regulamentului de organizare si functionare;
-asigura tndeplinirea masurilor de aducere la cunostinta personalului,
beneficiarilor a prevederilor din Regulamentul propriu de organizare si functionare;
q) asigura incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

si a

r) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Functia de sef complex se ocupa prin concurs sau, dup caz, examen, in conditiile

legii.

(4) Candidatii pentru ocuparea functiei de sef complex trebuie s& fie absolventi cu
diploma de invajimant superior in domeniul educatiei, psihologiei, asisten{ei sociale gi
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolventi

cu diploma de licen{é ai invafaimantului superior in domeniul juridic, medical, economic

gi al stiintelor administrative, cu experienti de minimum 5 ani in domeniul serviciilor
sociale.

(5) Sanctionarea disciplinard sau eliberarea din functie a sefului de complex.
condifiile legii.

se face in

ARTICOLUL 10
(1) Personalul de specialitate de ingrijire si asisten¢i, precum
Complexului de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin
urmatoarea structuré, dup cum urmeaza:

si personalul
Slobozia, are

A) La Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti:

- | sociolog;
- 2 psihologi.
B)

La

Certrul

pentru

Monitorizare,

Asistenti

Predispuse si-si Abandoneze Copilul:
11

si

Sprijin

al

Femeii

Gravide

~ | asistent medical;
- 1 profesor;
~ 2 psihologi:
- 1 ingrijitor;
~] asistent social .

C) Serviciul pentru
specialisti:

eee

Sprijinirea

Victimelor Infractiunilor, avind

un numar

de 3

-{ jurist;
-l asistent social;
-[ psiholog.
(2) Atribufiile personalului de specialitate:
2,1, Centrului de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Pirindi sunt:
a) sociologul;:
examineaza fiecare copil care este trimis la Cabinetul de consiliere psihologica;
stabileste nivelul dezvoltarii psihice si trasiturile caracteristice;
urmareste evolutia copiilor pe care fi are in evident& gi d& sugestii privitoare la
activitatea educativa ulterioara in functie de fiecare de caz in parte;

¢
*

elaboreaza profilul psihologic;
face parte din echipa mobil& avand rolul de a inerveni in situatii de crizA si a
stabili diagnosticul primar;

¢

mediaza relatiile dintre copii si asistentii maternali la care acestia sunt plasati

pentru o buna integrare in familia acestora;

intocmeste rapoarte psihologice cuprinzfnd istoricul de caz, concluzii, propuneri;

intocmeste

*
*

strategii

personalizate

constituite

psihologica pentru cazurile eligibile in acest sens:

in

programe

de

consiliere

realizeazi campanii de informare privind serviciile sociale oferite de directie;

se deplaseaza in teren pentru a identifica familiile de pe raza judetului Ialomita,
ai
caror copii se afla in situatii de risc, de dificultate;

*

se deplaseaza fn teren pentru a depista familiile in risc de abandon sau internare a
copiilor fntr-o institutie;

*

ofera

informare,

consiliere,

orientare,

parintilor

biologici,

familiei

extinse,

familiei substitutive, persoanelor/familiilor adoptatoare pentru a face fafi
dificultatilor psihosoaciale care afecteazd viata de familie pentru a preveni

*
*

*®

separarea copilului de familie si pentru dezvoltarea competentelor parentale;

inctomeste impreund cu
personalizat de consiliere;

ceilalti

specialisti

din
.

cadrul

Complexulut

Planul

urmdreste si reevalueaza cel putin trimestrial indeplinirea obiectivelor cuprinse
in
Planul personalizat de consiliere;

propune acordarea de sprijin material sau financiar de urgenti parintilor copilului
urméirind ca acestia si-gi poaté asuma responsabilitatile si indeplini obligatiile cu
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privire la copil astfel incdt si prevind aparitia situatiilor ce pun a.in pericel

*

*

¢

securitatea gi dezvoltarea copilulul:
realizeazi campanii de informare privind serviciile oferite de DGASPC Jaiomita
;
colaboreazé cu personalul din cadrul DGASPC Jalomita pentru realizarea
de
cercetari sociologice in baza anchetelor sociale realizate de cXtre acestia;

elaboreaza cercetari sociologice in baza analizei de continut a dosarelor existente
in lucru pentru solutionarea lor indiferent de miasura de protectie propusd de

asistentul social sau alfi speciliasti din DGASPC lalomita;
colaboreazi cu specilistii din cadrul DGASPC lalomita pentru

proiecte in domeniul protectiei sociale:
¢

realizarea de

colaboreaz4, in activitatea sa, pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin si pentru
obtinerea rezultatului scontat, cu autoritatile si institutiile abilitate.

b) psihologul:
~examineaza fiecare copil care este trimis 1a Cabinetul de consiliere psihologica;

~stabilesie nivelul dezvoltarii psihice gi tras&turile caracteristice;
~urmareste evolutia copiilor pe care fi are in evidentd si di sugestii privitoare la

activitatea educativa ulterioard in functie de fiecare de caz in parte;

-elaboreaza profilul psihologic;
-face parte din echipa mobil& avand rolul de a interveni tn situatii de criz& si a stabili

diagnosticul primar;
~mediazii relatiile dintre copii si familie la care acestia sunt plasati pentru o bund integrare

tn familia acestora;

~intocmeste strategii personalizate constituite
pentru cazurile eligibile in acest sens;

in programe

de consiliere psihologica

-monitorizeaza prin deplasari in teren, si identificd familiile ai caror copii se afl in

situatii de risc ;

-monitorizeaza, oferi consiliere persoanelor varstnice si adulte incadrate in grad de
handicap, atat la domiciliu c&t si celor gizduite in centre de specialitate;
-se depiaseazd in teren pentru a depista familiile tn risc de abandon
copiilor intr-o institutie;

sau internare a

-ofera informare, consiliere, orientare urmatoarelor categorii de beneficiari:

a. familie in risc de abandonare sau internare a copilului intr-o institutie;

b. familie in risc de degradare/ruptura a legaturii familiale;

c. familie a crui copil a fost abandonat/institutionalizat/plasat (inclusiv internat in

regim de urgenta);

d. familie monoparentala;

é. familie substitutiva temporaria;
f. famile adoptiva;

g. familie cu copii cu cerinte educative speciale;
h. familie care solicitd consiliere pentru cresterea gi educarea copihului.
~colaboreaza, in activitatea sa pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin si pentru obtinerea
rezultatului scontat, cu autoritatile si institutiile abilitate;

~evaluare, consiliere pentru persoane cu nevai speciale;
~evaluarea personalitatii, stabilirea de programe de consiliere pentru copil si familia sa;
i3

-consiliere in situatii de criza (pentru persoane cu tentative de suicid, HTV,
bolnavi in

stadiu terminal);
~consiliere in vederea prevenirii abandonului (spitalicesc, institutionalizare,
scolar);
-consilierea copilului/familiei in situatii de abuz;

-testarea psihologica a personalului (efectuata anual ja cerintele Legii 272/2004)
privind
protectia si promovarea drepturilor copilului;
~educatie pentru sanatate:
-intocmirea

de

rapoarte

psihologice

dupa

caz

(istoric,

situatie

actuala,

tipuri

de

interventie, strategia de optimizare a situatiei pe termen lung);
-sustine cursuri care au ca tema importan{a rolului educatiei in dezvoltarea personalitatii

individului prin relatia scoalA — familie;

-identifica nevoile familiei in ceea ce priveste mentinerea pozitiva si permanenta a relatiei
parin- copil-scoala —comunitate:
-constientizeaza

comunitatea

cu privire

la importanta

colaborarii

scoala-familie,

in

procesul de formare a copiilor;
-prezinta metode alternative de dezvoltare a relatiei parinti- copii(intelegerea de catre

parinti a influentei pe care o pot exercita in comportamentul social al copilului;
dobandirea de catre parinti a unor abilitati de care au nevoiec pentru a influenta
pozitiv
comportamentul copiiior);

-prezentarea de materiale informative, precum si responsabilizarea parintilor cu privire ia

importanta cunoasterii propriului copil si metode de comunicare activa cu ei ;
-colaboreaza cu scoala si familia in formarea si dezvoltarea capacitatilor copiilor ;
-desfasoara activitati de consiliere si orientare socio-profesionala;
~asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului
regulament;

-colaboreazi cu specialisti din alte centre in vederea solutionarii cazurilor, identificarii de
resurse;
-monitorizeazi respectarea standardelor minime de calitate;
-face propuneri de imbunititire a activitétii in vederea cresterii calitatii serviciului si
respectarii legislatiei;

-alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil.
2.2, Centrul pentru Monitorizare, Asistenti si Sprijin al Femeii
Predispuse sa-si Abandoneze Copilul sunt:

Gravide

a) asistentul medical generalist:

*
*
*

*
“*

*

asigura asistenja si sprijin femeii gravide predispuse si-si abandoneze copilul;

identificd, evalueazi si urmdreste femeile gravide predispuse sd-si abandoneze

copilul, sau aflate in situatia de a pune in pericol dezvoltarea normala a fatului ;

identificd cazurile aflate tn risc de sarcind nedorit’;
faciliteaz& accesul la servicii medicale pentru consultatiile prenatale obligatorii ;

monitorizeazd prin deplasari in teren, si identificd familiile ai cdror copii se affia

in situatii de rise ;
monitorizeaza, oferd consiliere persoanelor varstnice gi adulte incadrate in grad de
handicap, atat la domiciliu cAt si celor gdzduite in centre de specialitate ;

se deplaseaza in teren pentru a depista familiile in risc de abandon sau internare a

coptilor intr-o institutie;
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*

este desemnati si distribuie cu titlu gratuit, materiale contraceptive si colaboreaz4

cu medici de specialitate,
ginecologici;
*

medici

de familie, planificare

familiala

gi medici

ofera informare, consiliere, orientare urmAtoarelor categorii de beneficiari:

a. familie in risc de abandonare sau internare a copilului intr-o institutie;
b. familie in rise de degradare/ruptura a legaturii familiale;

c. familie al carui copil a fost abandonat/institutionalizat/plasat (inclusiv internat in

regim de urgenta);
d. familie monoparentala;
familie substitutiva temporara;
f, famile adoptiva;

g. familie cu copii cu cerinte educative speciale;
h. familie care solicit consiliere pentru cresterea si educarea copilului.

*

monitorizeazi trimestrial

*

masurilor de protectie speciala a copilului;
reevalueaza trimestrial gi ori de cdte ori este cazul moduil de ingrijire a persoanei

activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a

adulte in nevoie, pentru care s-a instituit o m&sura de asisten{i social’ intr-o

*

institutie, in vederea mentinerii, modificdri sau revoc&ri masuri stabilite ;
propune acordarea de sprijin material sau financiar de urgenté parintilor copilului
urmatind ca acestia si-si poaté asuma responsabilitatile gi indeplini obligatiile cu
privire la copil astfel incdt sd previn& aparitia situatiilor ce pun in pericol

securitatea si dezvoltarea copilului;

*
*

propune masurile necesare pentru protectia in regim de urgent a copilului aflat in
dificultate, inclusiv pentru plasamentul copilului fn regim de urgenta;
identificd familii sau persoane carora si le poata fi incredintat sau plasat copilul,
cu prioritate printre rudele acestuia pana la gradul al [V-lea inclusiv atunci cand

copilul nu mai poate fi ocrotit in cadrul familiel biologice:

*

intocmeste raportul referitor la ancheta social& a copilului aflat in dificultate si
propune Comisiei stabilirea unei masuri de protectie pentru acest copil;

pregateste reintegrarea copilului in familia sa naturala;
monitotizeazi familiile ai céiror copii au revenit tn mediul familial la incetarea

masurii de protectie;

*

colaboreaza, in activitatea sa pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin si pentru
obfinerea rezultatului scontat, cu autoritatile si institu{iile abilitate.

b) asistentul social:

¢
*

identifica si monitorizeaza, prin deplasari in teren, familiile ai caror copii se afla
in situatii de rise;
monitorizeaza, ofera consiliere persoanelor varstnice si adulte incadrate in grad de

handicap,

atat la domiciliu

cat si celor gazduite inserviciile sociale de tip

rezidential;

¢

se deplaseaza in teren pentru a depista familiile in risc de abandon sau internare a
copiilor intr-o institutie;

«

ofera informare, consiliere, orientare urmatoarelor categorii de beneficiari:

a. familie in rise de abandonare sau internare a copilului intr-o institutie;
b. familie in rise de degradare/ruptura a legaturii familiale;
c, familie a carui copil a fost abandonat/institutionalizat/plasat (inciusiv
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internat in regim de urgenta);
d. familie monoparentala;

familie substitutiva temporara;
f. famile adoptiva;
g. familie cu copii cu cerinte educative speciale;
h. familie care solicita consiliere pentru cresterea si educarea copilului.

monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a
masutilor de protectie speciala a copilului;
reevalueaza trimestrial si ori de cat ori este cazul modul de ingrijire a persoanei
adulte in nevoie, pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o
institutie, in vederea mentinerii, modificari sau revocari masuri stabilite;
propune acordarea de sprijin material sau financiar de urgenta parintilor copilului

urmarind ca acestia sa-si poata asuma responsabilitatile si indeplini obligatiile cu

privire la copil astfel incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol
securitatea si dezvoltarea copilului;
propune masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a copilului afiat in

dificultate, inclusiv pentru plasamentul copilului in regim de urgenta;

identifica familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau plasat copilul,

cu prioritate printre rudele acestuia pana la gradul al ['V-lea inclusiv atunci cand
copilul nu mai poate fi ocrotit in cadru! familiei biologice;

intocmeste raportul referitor la ancheta sociala a copilului aflat in dificultate si
propune Comisiei stabilirea unei masuri de protectie pentru acest copil;

pregateste reintegrarea copilului in familia sa naturala;
monitorizeaza familiile ai caror copii au revenit in mediul familial ta incetarea
masurii de protectie;

calaboreaza, in activitatea sa pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin si pentru
obtinerea rezultatului scontat, cu autoritatile si institutiile abilitate.
c)psihologul:

asigura consilierea psihologica pentru femeile insarcinate cu dificultati de alegere
intre continuarea sarcinii versus avort;
asigurd consolidarea relatiei de atasament mama-fat in vederea unei relationari
sanatoase;

acceptarea transformarilor fizice si psihice din timpul sarcinii si dupa nastere;
asigur consilierea psihologica cu privire la acceptarea modificarilor de imagine
corporala si consecintele acestui fapt asupra relatiei de cuplu;
asigura consilierea psihologic’ pentru acceptarea realitatii de a fi mama cu copil;
asigura consilierea psihologic&’ pentru acceptarea sexului/genului copilului, a
infatisarii si comportamentului copilului;
asigura consilierea psihologica cu privire la alegerea modalitatii de a hrani copilul
(aspectele psihologice ale hranirii copiluiui);

asigura probleme si dificultati aparute dupa nastere in relatia de cuplu si intre
membrii familie;

asigura consilierea psihologica pentru mame
creste copilul fara sprijinul tatalui acestuia;

(tinere) aflate in situatia de a-si

asigura consilierea mamei cu depresie postpartum;
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*

asigura consilierea fn situatii de aparatie a unei sarcini nedorite;

*

ofera informare, consiliere, orientare urmatoarelor categorii de beneficiari:

a. familie in rise de abandonare sau internare a copilului intr-o institutie;

b. familie in rise de degradare/ruptura a legaturii familiale;
c. familie a carui copil a fost abandonat/institutionalizat/plasat (inclusiv internat
in

regim de urgenta);

d. familie monoparentala;
&. familie substitutiva temporara;

f, famile adoptiva;

g. familie cu copii cu cerinte educative speciale;

h. familie care solicita consilieve pentru cresterea si educarea copilului.
*

*

colaboreaza, in activitatea sa pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin si pentru
obtinerea rezultatului scontat, cu autoritatile si institutiile abilitate;
asigura evaluarea, consilierea pentru persoanele cu nevoi speciale;
asigura evaluarea personalitatii, stabilirea de programe de consiliere pentru copil
si familia sa;
asigura consilierea in situatii de criza (pentru persoane cu tentative de suicid,

*

asiguré

*
*

institutionalizare, scolar);
consilierea copilului/familiei in situatii de abuz;
asigura intocmirea de rapoarte psihologice dupa caz (istoric, situatie actuala, tipuri
de interventie, strategia de optimizare a situatici pe termen tung);

*
*

*
*
*

HIV, dolnavi in stadiu terminal);

consilierea

in

vederea

sustine cursuri care au ca tema

prevenirii

abandonului

(spitalicese,

importanta rolului educatiei tin dezvoltarea

personalit&tii individului prin relatia scoala — familie;
identifica nevoile familiei in ceea ce priveste mentinerea pozitiva si permanenta a
relatiei parin- copil-scoala —-comunitate;
constientizeaza comunitatea cu privire la importanta colaborarii scoala- familie, in

procesul de formare a copiilor;

*

prezinta metode alternative de dezvoltare a relatici parinti- copii(intelegerea de

catre parinti a influentei pe care o pot exercita in comportamentul

*

social al

copilului; dobandirea de catre parinti a unor abilitati de care au nevoie pentru a
influenta pozitiv comportamentul copiilor);
prezentarea de materiale informative, precum si responsabilizarea parintilor cu
privire la importanta cunoasterii propriului copil si metode de comunicare activa
cu ei;

*
»
*

*
*
*

*

colaboreaza cy scoala si familia in formarea si dezvoltarea capacitatilor copiilor ;
desfasoara activitati de consiliere si orientare socio-profesionala;
asiguri derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu
respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile gi a
prezentului regulament;
colaboreazi cu specialisti din alte centre tn vederea solutionarii cazurilor,
identificarii de resurse;
monitorizeazi respectarea standardelor minime de calitate;
face propuneri de imbunatitire a activititii in vederea cresterti calitatii serviciului

si respectarii legislatiei;
alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil.
17

2.3. Serviciuiui pentru Sprijinirea Victimelor Iufractiunilor :
a) asistentul social:

~evalueaza victimele In vederea identificarii nevoilor de asisten{a si protectie;

~ofera servicii de sprijin si protectie adecvate, respectiv:

drepturile victimei,
infractiunii;

consiliere

privind

aspectele

financiare

informare privind

si practice

subsecvente

-oferd, servicii de insertie/reinsertie sociala;

~sprijin emofional si social in scopul reintegrarii sociale;
-indrumarea victimei cdtre alte servicii specializate, atunci cand este cazul:
servicii sociale, servicii medicale, servicii de ocupare, de educatie sau alte
servicii de
interes general acordate in conditiile legii;
~creaza Registrul special privind victimele infractiunilor referite serviciilor
de

sprijin si protectie, in care se vor consemna date privind victimele ce au beneficiat de

masurile de sprijin si protectie furnizate de compartiment (identitatea victimel,
cel mai

recent domiciliu, CNP-ul, date de contact ale acesteia, data nasterii, cet&enia,
genul, tipul

infractiunii, serviciile citre care a fost referitti, data referirii $i modalitatea de
referire,
necesitatea instituirii unor masuri de protectie speciala);
- transmite semestrial cadtre Ministerul Justitiei datele statistice cuprinse tn

Registrul special privind victimele infractiunilor referite serviciilor de sprijin si protectic.

Datele statistice privind victimele traficului de persoane se transmit si Agentiei Nationale
impotriva Traficului de Persoane;

a)
b)
Cc)
d)
e)

intocmeste referatul de evaluare cu rezultatele evaluarii, care va contine:
datele de identificare a victimei:
tipul vat&éméarii suferite de victima prin comiterea faptei;
starea fizicd si psihicd a acesteia;
nevoile de protectie specifice ale victimei;
tipurile de servicii de sprijin si protectie de care victima poate beneficia si
durata acestora. Durata poaie fi prelungita, atunci cand este necesar;
f) decizia de referire a victimei c&tre alte servicii specializate, atunci cand este
cazul,

~ pune la dispozitia organelor judiciare,
legii, referatul de evaluare, atunci cand victima
martor, persoand vatimatii sau parte civila:
- comunica victimei, la primul contact,
de urmarire penala, drepturile previzute de lege,

la cererea acestora, in copie, in conditiile
participa la procesul penal in calitate de
dac& aceasta nu a sesizat fapta organelor
respectiv:

a) tipul de sprijin pe care victimele 71 pot primi gi din partea cui, inclusiv, tn cazul

in care este relevant, informatii de baz’ privind accesul ta asistenté medical, orice tip de
asistenta specializati, inclusiv asistentd psihologica gi cazare alternativa;
b) organul de urmirire penala la care pot face plangere;
c) dreptul la asistenfa juridicd si institutia unde se pot adresa pentru exercitarea
acestui drept;

d) condifiile si procedura pentru acordarea asistenfei juridice gratuite;
e) drepturile procesuale ale persoanei vatimate si ale pirtii civile;

f) conditiile si procedura pentru acordarea compensatiilor financiare de citre stat;
g) dreptul de a fi informate, in cazul in care inculpatul va fi privat de-libertate,
respectiv condamnat la o pedeapsa privativa de libertate, cu privire ia punerea acestuia in
libertate in orice mod, conform codului de procedura penala;
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h) dreptul de a apela la un mediator tn cazurile permise de lege:

c)psihologul:

-sigura consiliere psihologica sau orice alte forme de asistenta a victimei, in
functie de
necesitatile acesieia;
-consiliere psihologica, consiliere cu privire Ja riscurile de victimizare secundara
d gi
repetata sau de intimidare si razbunare;
-intocmirea
interventie,

de rapoarte psihologice dupa caz (istoric, situatie
strategia de optimizare a situatici pe termen lung);

actuald,

tipuri

de

~asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectar
ea.
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile gi a prezentul
ui

regulament;

-colaboreaza cu specialisti din alte institutii fa vederea solutionarii cazurilor, identificarii
de resurse;

-monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate;
-face propuneri de imbunatitire a activitatii in vederea cresterii calitatii serviciului gi
respectarii legislatici;
-aite atributti prevazute in standardul minim de calitate aplicabil,

-colaboreaza, in activitatea sa pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin si pentru obtinerea

rezultatului scontat, cu autoritatile si institutiile abilitate;

- consiliere psihologica cu privire la rolul victimei in cadrut procedurilor penale, inclusiv
pregatirea pentru participarea la proces,

c}

Juristul

-Asistenta juridicd primara

a beneficiarilor,

care include:

informarea

cu privire la

remediile juridice existente in vederea solutiondrii problemelor cu care se confrunta,
intocmirea cererilor, plangerilor catre autoritatile publice cu competente in domeniul
prevenirii si combaterii violentei in familie, a cererilor privind eliberarea ordonantelor de

protectie, etc.;

-Organizarea gedintelor individuale cu beneficiarele gi identificarea necesitatilor lor;

~Repartizarea cazurilor parvenite la avocati pentru asistenta juridic& calificata:

-Referirea cazurilor parvenite c&tre alte servicii, inclusiv servicii
psihologica;
-inregistrarea cazurilor si actualizarea bazei de date a persoanelor asistate:

de

consiliere

~Participarea la evenimentele de program/proiect relevante serviciului specializat;

-Indeplinirea

altor

atribufii

care

pot

rezulta

din

necesititile

progtamelor/proiectelor relevante serviciului juridic si ale organizatiei.

activitatilor

-Atingerea obiectivelor individuale si organizatiouale in mod eficient si eficace;
-Manifestarea unei atitudini responsabile si corecte in indeplinirea atributiilor de serviciu;
-Veridicitatea, plenitudinea gi integritatea informatiilor privind derularea programelor/
proiectelor si a rapoartelor prezentate;
-Respectarea politicilor interne de tucru ale DGASPC -ului:
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-Pasirarea confidentialitatii informatiei obtinute in procesul de indeplinire a atributiilor de

serviciu;
~Respectarea regulilor de securitate si sdndtate in munca,

propriecttii organizatiei;

a regulilor de utilizare a

~Dezvoltarea profesional’ continua pentru mentinerea unui nivel adecvat de competen
ta
profesionala.
-colaboreazd cu urmatoarele autoritafi si institutii: autoritatea tutclara/primarie, organele
de politic, parchet, judecatorii, unitati sanitare judetene, unitati de invatamant, AJPIS,
Directia de Sanatate Public’, ONG-uri, etc.

ARTICOLUL

11

Personalul administrativ, gospodirie, intretinere-reparatii, deservire

Personalul administrativ asigura activitatile auxiliare serviciului social, respectiv
aprovizionare, mentenanti, achizitii, etc. si poate fi ingrijitorul, dacd:

-primeste materialele care aprovizioneazi, verifica cantit&tile indicate in documentele

care le insotesc gi controleaza, ct este posibil, calitatea acestora; raspunde de depozitarea
lor in bune conditiuni pentru a se evita degradarea, respectandu-se si normele de protectia
muncii si PSI.
-asigura integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de micd mecanizare si a sculelor de
mana din dotarea Complexutui;
-efectueaz& curaitenia in spatiile complexului ( birouri, hol, grup sanitar) ;

-taspunde de materialele si obiectele aflate in gestiune:
~sesiseazi conducerea
instalatiilor;

cu

orice

deteriorare

a incdperilor,

echipamentului

tehnic

si

-participa in mod direct la actiunile de curatenie si dezinfectie anuale;
~sesizeazd tn scris sefului Complexului, eventualele deteriorari nejustificate sau lipsa
unor accesorii precum si predarea lor in grad avansat de murdarie,
-raspunde de depozitarea si de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de

munca.
-Indeplineste orice dispozitie dat& de sefii ierarhici.

ARTICOLUL

12

Finantarea Complexului de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia
(1) fn estimarea bugetului de venituri si cheltuicli, Complexul de Servicii de Evaluare,
Consiliere si Sprijin Slobozia are in vedere asigurarea resurselor necesare acordatii
serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finantarea cheltuielilor Complexului de Servicii de Evaluare, Consiliere si Sprijin
Slobozia se asiguré, in conditiile legii, din urmatoarele surse:

a) din bugetul judetului Ialomita;
20

a) din bugetul DGASPC Ialomita;
b) donatii, sponsorizari sau Ite contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din
tara si din strainatate ;

c) fonduri externe rambursabile si nerambursabile ;
d) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Prevederile prezentului Regulament se completeaz& cu reglementirile legale in vigoare.

Sef Complex,
Rada Miigel a
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2L01.
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii Serviciului social de zi din ’Complex de
Servicii Comunitare pentru Protectia Copilului Slebozia” in ’Complex de Servicii pentru
Eyaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia” si aprobarea Regulamentului de Organizare gi
Functionare al acestuia

Prin proiectul de hotirare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune schimbarea
denumirii Serviciului social de zi din "Complex de Servicii Comunitare pentru Protectia Copilului
Slobozia” in "Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia” si aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia.
Prin Notele de fundamentare nr. 8781/14.06.2021 si nr. 8783/14.06.2021, Directia Generali de
Asistenté Socialé si Protectia Copilului propune schimbarea denumirii Serviciului social de zi din
*Complex de Servicti Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia” in "Complex de Servicti pentru
Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia” si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
acestuia,
Avand in vedere ca infiintarea Complexului de servicii comunitare pentru protecfia copilului
Slobozia a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 81 din 21.12.2000, schimbarea
denumirii in Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia intervine tn contextul
modificadrilor legislative in domeniul asistentei sociale si identificarii unor nevoi care au necesitat
modificarea sau acordarea altor servicii sociale.
in concordanti cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a
serviciilor sociale, in cadrul Complexului de Servicii pentru Evaluare, Consiliere gi Sprijin Slobozia se
vor acorda urmiatoarele servicii sociale:
« Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii;
e Centrul pentru monitorizare, asistenti si sprijin al femeii gravide predispusd sa-si
abandoneze copilul;
« Serviciul pentru sprijinirea victimelor infractiunilor.
Conform prevederilor art. 173 alin.(1) lit. a) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de Urgentd a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completarile ulterioare, consiliul
judetean indeplineste atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate, precum gi a
institutiilor gi serviciilor publice de interes judetean gsi in exercitarea acestor atributii aproba
regulamentul de organizare si functionare al institutiilor publice de interes judetean.
Urmare schimbarii denumirii serviciului social si a tnfiintirii in cadrul Complexului a Serviciului
pentru sprijinirea victimelor infractiunitor se impune aprobarea unui nou reguiament de organizare si
functionare care s& includa si informatii referitoare la acest serviciu social de zi.

i

Consillul Judetean lalomita

In respectarea normelor de tehnicd legislativi previzute de Legea nr. 24/2000 gi de
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Ialomita, prin proiectul de hotirdre se
propune si abrogarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 216/19.12.2017 privind
aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare a unor servicii sociale aflate in subordinea
Directiei Generale de Asistenté Sociala si Protectia Copilului Ialomita.
Avand in vedere cele expuse, apreciez ci sunt indeplinite conditiile de necesitate si de
oportunitate si propun Consiliului Judetean Jalomita adoptarea hotararii in forma gi continutul prezentate
in project.

PRESEDINTE
MARTIAN PAVEL

Redactat,

Novae Ramona-Florentina

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEANIALOMITA

nS
SS
Tal.s 0248 230200
fan: W2a8 2a088O

re

4
Slobozia - Pata Revolutiai Nr. 4

web: wuniclonetro
ama ch@cienetre

Compartiment Coordonare Societati, Servicii $i Institutii Publice Subordonate

Nr. tt

2o2)-B — din [£06 . 2021

RAPORT
la proiectul de hotérare privind aprobarea schimbérii denumirii serviciului social de zi
*Complex de Servicii Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia” tn “Complex de
Servicii peniru Evaluare, Consiliere $i Sprijin Slobozia” si a Regulamentului de organizare si
functionare al acestuia

Proiectul

de

hotarére

supus

dezbaterii

Consiliului

Judetean

Jalomita

propune

aprobarea:

~

schimbarii denumirii Serviciului social de zi "Complex de Servicii Comunitare pentru

Protectia Copilului Slobozia”

in "Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si Sprijin

Slobozia”, in acest sens fiind tnaintaté nota de fundamentare nr. 8781/14.06.2021

de citre

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita;
-

Regulamentului

de organizare

gi functionare

al

Complexului

de

Servicii pentru

Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia, conform notei de fundamentare nr. 8783 / 14.06.2021
a DGASPC.
Complexul de Servicii Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia a fost infiintat
in baza Hotararii nr. 81

din 21.12.2000

a Consiliului Judetean

Ialomita care a aprobat

Conventia de implementare a subproiectului IL.01 - Complex de Servicii Comunitare destinat
protectiei copilului intre Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, pe de o

parte gi Consiliul Judetean Ialomita - Directia Generala de Asistenté Socialé si Protectia
Copilului Ialomita, pe de alta parte.
Conform

Nomencelatorului

serviciilor

sociale

aprobat

prin

HG

816/2015,

cu

modificarile si completitrile ulterioare denumirea complexului, dar si serviciile sociale initiale
nu mai corespund cu nevoile identificate.

Serviciile comunitare sunt definite la art. 6, lit. ii din Legea nr. 292/2011 a asistentei
sociale, ca servicii sociale organizate la nivel de comund, oras, municipiu si privesc serviciile
acordate Ja domiciliu si in centre de zi, precum

si servicii rezidentiale adresate exclusiv

cetajenilor din unitatea administrativ teritoriala respectiva.
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Luand in considerare ci DGASPC Ialomita este institutie de interes judetean, serviciile
sociale pe care aceasta le acorda sunt de interes judetean gi sunt adresate locuitorilor care
traiese si locuiesc pe raza teritorialé a judetului se impune schimbarea denumirii serviciului

social de zi din ’Complex de Servicii Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia”

in

*Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia” in structura DGASPC
Jalomifa, fara personalitate juridica, iar serviciile sociale oferite sunt:
-

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Paring;

-

Centrul pentru Monitorizare, Asistenta i Sprijin al Femeii Gravide Predispusa sasi Abandoneze Copiful;

-

Serviciul pentru sprijinirea victimelor infractiunilor.

Schimbarea denumirii Complexului nu va aduce schimbari in privinta numarului de
angajati si nici implicatii financiare din partea Consiliului Judetean Ialomita,
Avand in vedere:
-

schimbarea denumirii serviciului social de zi in Complex de Servicii pentru

Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia

-

infiinfarea unui nou serviciu social in cadrul Complexului denumit "Serviciul

pentru sprijinirea victimelor infractiunilor” potrivit art. 3' din O.U.G nr, 24/2019, pentru
modificarea

si completarea

Legii

nr.

211/2004,

privind

unele

mfsuri

pentru

asigurarea

protectiei victimelor infractiunilor;
-

faptul ca Regulamentul de organizare si functionare al Complexului de Servicii

Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia aprobat prin Hot&rarea Consiliului Judetean

Ialomi{a nr. 216 din 29.12.2017 nu cuprinde noua denumite si nici serviciul social nou creat
in cadrul

acestuia

se

cere

aprobarea

Regulamentului

de

Organizare

si Functionare

al

serviciulut social de zi, "Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia".
Proiectul

de hot&rdére

indeplineste

toate

conditiile

prevazute

de lege

in vederea

analizirii si aprobarii sale.

Consilier,
Marcu Georgiana-Elena
aay
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ch DE FUNDAMENTARE

Privind schimbarea denumirii Serviciului social de zi din « Complex de Servicii

Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia » in_« Complex de Servicii pentru
Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia », din subordinea Directiei Generale de
Asistenta Sociald si Protectia Copilului Jalomita

Complexul de Servicii Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia este o
unitate de asistenta socialé, organizaté ca serviciu de zi, care functioneazd in
subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita.
Acesta a fost infiintat in baza Hotararii nr.81 din 21.12.2000 a Consiliului
Judetean Ialomita care a aprobat Conventia de implementare a subproiectului IL.01 —
Complex de Servicii Comunitare destinat protectiei copilului intre Agentia Nationala
pentru Protectia Drepturilor Copilului, pe de o parte si Consiliul Judetean Ialomita Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita, pe de alta parte
in valoare de 209.386 USD.
La data infiintarii, Complexul oferea urm&toarele servicii:
a)Centrul de sprijinire si consiliere parinti;
b)Centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii/integrarii copilului in familie;
c)Centrul de prevenire a abandonului in perioada prenatala;
d)Centrul de sprijinire a tinerilor peste 18 ani, care urmeaza o forma de tnvatamant.
De la data infiintérii Complexului si pana in prezent au trecut mai bine de 20

ani, perioadé in care au avut loc modificari legislative iar in domeniul asistentei
sociale s-au identificat alte nevoi care au necesitat modificarea sau acordarea altor
serviciil sociale.

Atat denumirea complexului dar si serviciile sociale initial infiintate nu mai
sunt in concordanta cu nevoile identificate si nu mai corespund Nomenclatorului
serviciilor sociale aprobat prin HG 816/2015, cu modificarile si completirile
ulterioare.
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Astfel, serviciile comunitare, cum sunt definite la art.6 lit ti din Legea
nr.292/2011 a asistentei sociale, sunt serviciile sociale organizate intr-o unitate
administrativ teritorial4 organizate la nivel de comuna, oras, municipiu si privesc
serviciile acordate la domiciliu si in centre de zi, precum si servicii rezidentiale
adresate exclusiv cetatenilor din unitatea administrativ teritoriala respectiva.
Avand in vedere cé DGASPC Ialomi{a este institutie de interes judetean,
serviciile sociale pe care aceasta le acordd sunt de interes judetean gi sunt adresate
locuitorilor care trdiesc si locuiesc pe raza teritoriala a judetului. Denumirea de
Complex de Servicii Comunitare nu mai corespunde din punct de vedere al
adresabilitatii si nici al serviciilor oferite.
Fata de cele mai sus prezentate, va supunem atentiei, in vederea aprobarii:
- Schimbarea denumirii serviciului social de zi din “Complex de Servicii
Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia” in “Complex de Servicii pentru
Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia”, in structura DGASPC Ialomita, fard

personalitate juridicd, situat in municipiul Slobozia, str.C.D.Gherea, nrJ, judetul
Talomita,
- In cadrul Complexului de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si Sprijin
Slobozia sunt oferite urmatoarele servicii sociale:
a)Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti;

b)Centrul pentru

Monitorizare,

Asistenta

si Sprijin

al Femeii

Gravide

Predispusa sd-si Abandoneze Copilul;
O)Serviciul pentru sprijinirea victimelor infractiunilor.
Schimbarea denumirii Complexului nu va aduce schimb&ri in privinta
numarului de angajati si fara implicatii financiare din partea Consiliului Judetean
Ialomita.
Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL,

Prof. MARCU PAUL
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“NOTA ‘DE FUN DAMEN TARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social
de zi ” Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia ”, din
subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Ialomita

Avand in vedere:
-Propunerea de schimbare a denumirii serviciului social de zi din “Complex de
Servicii Comunitare pentru Protectia Copilului Slobozia’”’, infiintat in baza Hotararii
Consiliului Judetean Ialomita nr.81 din 21.12.2000, in “Complex de Servicii pentru
Evaluare, Consiliere si Sprijin Slobozia”;
-Faptul ca potrivit art.341 din O.U. nr.24/2019, pentru modificarea si completarea
Legii nr.211/2004, privind unele m&suri pentru asigurarea protectiei victimelor
infractiunilor precum gi a altor acte normative, Directia Generala de Asistenté Sociala
si Protectia Copilului Ialomita, a inftintat un nou serviciu social in cadrul
Complexului denumit “Serviciul pentru sprijinirea victimelor infractiunilor ”,
-Luand in considerare ci Regulamentul de Organizare si Functionare al Complexului
a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean lalomita nr.216 din 29.12.2017 si
nu cuprinde actuala denumire a Complexului si nici servicitul social nou creat in
cadrul acestuia, va supunem atentiei in vederea aprobarii Regulamentul de
Organizare si Functionare al serviciului social de zi, “Complex de Servicii pentru

Evaluare, Censiliere si Sprijin Slobozia”.

DIRECTOR GENERAL,
Prof. Paut MARCU
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