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PROIECT DE HOTĂRARE NR:
privind aprobarea Regulamentului de organizare şifuncţionare a Serviciului social
de zi "Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia"

Consiliul Judetean lalorn
Avand In vedere:
Referotul de aprobare nrotZ 1022-6 din 00 .08.2022 a Presedintelui Consiliului
Jude ţean lalomiţa,
Exam in 6nd:
- Nota de fundamentare nr. 17175 din 18.08.2022 si adresa nr. 16996 din
22.08.2022 ale Directiei Generale de Asistenta Social ă si Protectla Copilului lalomita;
Raportul nr. 91.4421100742022 din M .08.2022 al Compartimentului
Coordonare Societă tii, Servicii i Institutii Pub/ice Subordonate;
Avizul nr.
din
.08.2022 at Comisiei juridice, de discipline', drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Avizul nr.
din
.08.2022 at Comisiei pentru munc ă, sOn ătate,
asisten ţă socială şifarnilie,
În conformitate Cu:
prevederile art. 173 alin.(1) lit, a) si alin.(2) lit. c) din Ordonan ţa de Urgentă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 2 alin.(3), art. 3 si anexa nr. 2 din Hot ăriirea de Guvem
nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenciatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare si func ţionare a serviclilor sociale, cu modificeirile
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenta social, cu modificarile si
cornpletările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat ă, cu modificările i cornplet ările ulterioare;
- prevederile Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice
min/me de calitate obligatorii pen tru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităti, cu modific ările si cornpletarile ulterioare,
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgenr6 a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific6rile şi completările ulterio are,

Cod FP -07 -06, vets. I

HOTARA$TE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare si funcrionare a Serviciului social de
zi " Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia", prev ăzut In
anexa care face parte integrant(' din prezenta hot ărdre.
Art.2 Prezenta hotărăre devine obligatorie si produce efecte de la data
comunic ării, dată de la care Fri Inceteaz ă aplicabilitatea Hot ărărea Consiliului Juderean
lalomira nr. 42 din 22.09.2016.
Art. 3 Prin grija Secretarului General al Juderului lalomira, prezenta hot ăreire se
va comunica, spre ducere la tndeplinire, Direcriei Generale de Asisten ţă Social(' si
Protecria Copilului lalomira si, spre stiinr ă, Compartimentului Coordonare Societ ări,
Servicii si Institurii Pub/ice subordon ate din cadrul aparatului de specialitate at
Consiliului Juderean lalomira, Instituriei Prefectului — Juderul Ialomira, urmeind s ă fie
publicată pe site — ul Consiliului Juderean lalomira.

PROEDINTE,
MARIAN P4VE9

Avizat,
Secretarul General al Judetului lalornita
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV

Cod FP —07 -06, vers.1

REGULAMENT
de organizare si functionare a serviciului social de zi:
"Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu
Slobozia"

ARTICOLUL 1
Definitie
(1) Regulamental de organizare şi fanctionare este un document propriu al Serviciului social
"Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia", infiin ţat prin.
Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomita 47729.09.2006, elaborat în vederea asigur ării function.ării
acestura, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurdrii accesului
persoanelor beneficiare la informatii privind conditiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regularnent sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat
şi pentru angajatii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentan ţii
legali/conventionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea servicialui social
Serviciul social "Central de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu
Slobozia" , cod serviciu social 8899 CZ-D-1I, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 4,
judetul Ialomiţa, infiintat de Consiliul Judetean Ialorni ţa şi administrat de fumizorul D.G.A.S.P.C.
acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.000309, data eliber ării
08.05.2014, detine Licenţa de functionare seria LF m-. 0001140.
ARTICOLUL 3
Scopul serviclului social
(1) Scopul serviciului social "Central do Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip
Ambulatoriu Slobozia" este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi strategillor de asistentd
specială a persoaaelor adulte cu dizabilít ăţi de tip neuro-locomotor, Cu afec ţiuni somatice, sechelare
neurologice şi reurnatologice prin cre şterea ş anselor recuperd.rii şi integrării acestora în farnilie şi
comunitate şi de a acorda sprijin şi asistentd pentru prevenirea sitaatilor cc pun 'in pericol securitatea
persoanelor cu
(2) Beneficiarii Centrului de Servicii de Recuperare Neuroniotorie de tip Ambulatoriu
Slobozia pot fi:
persoane adulte cu dizabilitdti de tip locomotor sau neuromotor care au nevoie de recuperare
specifie ă centrului, conform recomand ărilor din programul individual de recuperare,
readaptare şi integrare sociald, elaborat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Ialorniţa;
persoane adulte cu alto tipuri de dizabilit ăţi (somatic, neuropsihie, vizual, etc.) care au
suferit traumatisme, interventii chirurgioale, care prezint ă afectiuni reumatisinale sau alte
tipuri de afectruni CO necesit ă recuperare
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a.
b.
c.
d.
e.

(3) Serviciile asigurate şi oferite beneficiarilor sunt:
servicii de evaluare şi monitorizare - acordarea serviciilor de recuperare f ăcandu-se în baza
unei evaluări initiale cc cuprinde aspecte medicale, psihologice şi sociale despre beneficiar;
servicii de recuperare medicaid — kinetoterapie, fizioterapie, masaj;
servicii de asistentă psihologică care constau in oferirea de suport emotional şi, dupd car,
consiliere psihologicd;
servicii de asistentd medicaid primar ă;
servicii de informare $i consiliere.

ARTICOLUL 4
Cadrul legal de infiintare, organizare si functionare
(1) Serviciul social "Central de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu
Slobozia" functioneazd cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi functionare a
serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 29272011, cu modificdrile ulterioare, Legea nr.
44872006, republicat ă, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, precum 5i ale altor acte normative
secundare aplicabile domeniului.
(2) Serviclui social respect ă prevederile cuprinse in Hotararea nr. 86772015 actualizatâ,
pentra aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de
organizare $i functionare a serviciilor sociale.
(3) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul or. 82/2019 privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilit ăţi Anexa 6 - Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale
organizate ca Centre de zi pentra persoane adulte cu dizabilit ăţi şi 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 ărarea Consiliului Judetean Ialomita m -. 47/29.09.2006 şi
functioneaz ă in subordinea Directiei Generale de Asistent ă Social 5i Protectia Copilului Ialomita.
,

ARTICOLUL 5
Principiile care stau la baza acordarii serviciului social
(1) Serviciul social "Central de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu
Slobozia" se organizeaz ă şi functionează cu respectarea principiilor generale care guvemeaz ă
sistemul national de asistent ă socială precum Ş en principiile specifice care stau la baza acorddrii
serviciilor sociale prev ă zute in legislatia specified, in conventiile internationale ratificate prin logo şi
in celelalte acte intemationale in materie la care Romania este part; precum 5i in standardele
minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest ării serviciilor sociale in cadrul "Centrului de
Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia" sunt urm ătoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare hi coca cc prive5te egalitatea de
şanse şi tratament, participarea egal ă, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personal ă $i
intreprinderea de actiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protectiei impotriva abuzului 5i exploatdrii persoanei beneficiare;
d) deschiderea cdtre comunitate;
e) asistarea persoanelor fard capacitate de exercitiu in realizarea $i exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea in mod adecvat a unor modele do rol şi statat social, prin incadrarea in unitate a unui
personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea in considerate a acesteia, tinandu-se cont, dupd
caz, de varsta şi de gradul s ău de maturitate, de discemdmant ş i capacitatea de exercitiu*5;
h) promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei ingrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea pennanent ă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului
persoanei beneficiare de a trdi independent;
,
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k) Incurajarea initiativeior individuale ale persoanelor beneficiare şi a implic ării active a acestora in
solutionarea situatilor de dificultate;
I) asigurarea unei interventi profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidentialit ătii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor farniliei, reprezentatilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi
indeplinirea obligatiilor de intretinere;
o) primordialitatea responsabilit ăţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit ăti
de integrare social ă şi inaplicarea activă in soluţionarea sitaatiilor de dificultate cu care se pot
confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centralui cu serviciul public de asistentă socială.
*5 Cu respectarea prevederiler Legii s ănătătii mintale şi a protectiei persoanelor cu tulbur ări psihice nr. 487/2002,
republicată, etc.
)

ARTICOLUL 6
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in "Centrul de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia" sunt:
a) persoanele adulte cu dizabilit ăti din comunitate;
b) persoanele adulte cu dizabilit ăţi din centrele rezidentiale;
(2) Central are o capacitate de 24 de beneficiari/zi.
(3) Conditiile de acces/admitere in centru sunt următoarele:
a) acte necesare: cerere tip de inscriere/prelungire, copie C.I. , copie certificat de naştere, copie de
pe ultimul talon de pensie, copie dup ă certificatul de incadrare in grad de handicap şi dup ă
programul individual de recuperare, readaptare şi integrare social ă, aviz epidemiologic şi bilet de
trimitere de la medicul de familie.
b) in urma recomanddrii medicale efectuat ă de medicul specialist BFT/recuperare medicaid si având
in vedere cererea de inscriere in programele Centralui, se va realiza evaluarea socio-medical ă a
persoariei solicitante şi va intocrni 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 Asistentă Sociald va emite
dispoziţia de admitere în „Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu
Slobozia".
(4) Conditii de incetare a serviciilor sunt urm ătoarele: atanci and expiră perioada
contractului incheiat cu beneficiaral la admitere, in momentul nerespectdrii repetate a programului
terapeutic stabilit de echipa de specialisti sau a ROI/ROF al centrului, in momentul recuper ării
totale a deficitului functional, la cererea beneficiarului care doreşte să urmeze un program terapeutic
intr-o altă institutie sau in momentul in care beneficiarul i$i schimb ă domiciliul in alt judet.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in "Central de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia" au următoarele drepturi:
a. să li se respecte drepturile si libert ătile fundamentale, fără discriminare pe baz ă de rasă, sex,
religie, opinie sau once altă circumstantă personală on socială;
b, să participe la procesul de luare a deciziilor in farnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind interventia social ă care Ii se aplicâ;
c. sš li se asigure p ăstrarea confidentialit ăti asupra informatilor fumizate şi primite;
d. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cat se mentin conditiile
care au generat situatia de dificultate;
e. să fie protejati de loge afăt ei, cdt şi bunurile lor, atunci and nu au capacitate de exercitiu;
f. să li se garanteze demnitatea, intirnitatea şi respectarea vietii intime;
g. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h. să li se respecte toate drepturile speciale in situatia in care surit rninori sau persoane cu
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale fumizate Tn "Central de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia" au următoarele
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a) să fumizeze infonnatii corecte cu privire la identitate, situatie familial ă, sociald, medicaid şi
economică;
b) să participe, in raport cu vdrsta, situatia de dependent ă etc. la procesul de fumizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, in conforrnitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor sociale fumizate, in
functie de tipul serviciului şi de situatia lor material ă;
d) să comunice once modificare intervenit ă in legătură cu situatia lor personal ă;
e) să respecte prevederile prezentului regularnent.
ARTICOLUL 7
Activit4i şi functil
Principalele functii ale serviciului social "Central de Servicii de Recuperare Neuromotorie
de Tip Ambulatoriu Slobozia" sunt unn ătoarele:
a) de fumizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urm ătoarelor activit ăti:
1. reprezintă fumizorul de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana beneficiar ă;
2. asigură programe individuale de recuperare specifice dizabilit ăţiubui şi persoanei in baza
evaluării/reevaluării ;
3. elaboreazd programe de recuperare/reabilitare, adaptate afectiunilor fiecarei persoane; activit ătile
de recuperare sunt structurate pe trei paliere recuperarea fizic ă, recuperarea psihic ă,
integrarea/reintegrarea social ă;
4) asigură servicii de asistenfd medicaid primară;
b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autorit ătilor publice şi publicului larg
despre domeniul sail de activitate, prin asigurarea urm ătoarelor activităti:
1. informarea beneficiarilor/reprezentantilor legali en privire la regulamentul propriu de organizare
şi functionare al eentrului, precum şi asupra drepturilor şi obbigaţiibor beneficiarului ;
2. realizarea de materiale informative privind activitătile derulate/serviciile oferite;
3. elaborarea de rapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a
drepturilor omului in general, precum şi de prevenire a situatiilor de dificultate in care pot intra
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urtn ătoarclor activit ăti:
1. informarea personalului centralui asupra drepturilor beneficiarilor ;
2. aplicarea unui cod de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, in principal, asigurarea unui
tratament egal pentru toti beneficiarii, f ără nici un fel de discrirninare, acordarea serviciilor exclusiv
in interesul beneficiarilor şi pentru protectia acestora, respectarea eticii profesionaie in relatia cu
beneficiarii ;
3. informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a
eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;
d) de asigurare a calitătii serviciilor sociale prin realizarea urm ătoarelor activit ăti:
I. elaborarea instrurnentelor standardizate utilizate in procesul dc acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. detinerea unor spatii adecvate pentru divers ale activit ăti de recuperare furnizate;
4. dotarea cu echipamente, material; aparatură şi mobilier necesare pentru derularea activit ătilor in
toate spatiile cu destinatie special ă ;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea
următoarelor activitki:
1. realizarea unui plan propriu de dezvoitare care are in vedere imbunătătirea activit ătii şi creşterea
calităţii vietii beneficiarilor;
2. intocmirea-revizuirea fi ş elor de post pentm fiecare persoan ă angajată.
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ARTICOLUL 8
Structura organizatoric ă, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social "Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu
Slobozia" functionează cu un număr total de 8 angajati, conform prevederilor Hot ărării Consiliului
Judetean nr. 51/29.032022, din care:
a) personal de conducere: sef de centru: 1;
b) personal de specialitate de ingrijire şi asistentă; personal de specialitate şi auxiliar: 6;
c) personal en functii administrative, gospod ărire, intretinere-reparatii, deservire: 1;
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3.
ARTICOLUL 9
Personalul de conducere
(1) Conducerea Centralui de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia este
asigurată de un şef de centru.
(2) Atributiile sefului de centru sunt:
a) asigură coordonarea, indrumarea şi controlul activit ătilor desfăsurate de personalul serviciului şi
propune organului competent sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu î şi indeplinesc in rued
corespunzător atributiile, cu respectarea prevederilor legale din dorneniul fumiz ării serviciilor
sociale, codului muncii etc.;
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării
obiectivelor şi intocmeste inform ări pe care le prezint ă furnizorului de servicii soeiale;
c) propune participarea personalulai de specialitate la programele de instraire si perfectionare;
d) colaboreaz ă cu alte centre/alti fumizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale societ ătii civile
in vederea schimbului de bune practici, a imbun ătătirii permanente a instrumentelor proprii de
asigurare a calit ătii serviciilor, precum ş i pentru identificarea celor mai bune servicii care s ă
răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
e) into cmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăsurare a raportarilor de munc ă dintre angajatii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numămlui de
personal;
h) desfaş oară activităti pentru promovarea imaginii centralui in comunitate;
i) ia in considerare şi analizează once sesizare care îi este adresat ă, referitoare la inc ălc ări ale
drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activit ătilor desfăş urate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in
limita competernei, m ăsuri de organizare care s ă conducă la irribunătătirea acestor activit ăti sau,
după caz, fonuulează propuneri in acest sens;
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea tirnpului de lucru şi a regularnentului
de organizare şi fanctionare;
1) reprezintă serviciul in relatiile cu furnizorul de servicii sociale si, dup ă caz, cu autoritătile si
institutiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din tar ă şi din străinătate, precum şi in justitie;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanent ă cu serviciul public de asistentă socială de la
nivelul prim ăriei şi de la nivel judetean, Cu alte institatii publice locale şi organizatii ale societ ătii
civile active in comunitate, in folosul beneficiarilor;
n) asigură indeplinirea m ăsurilor de aducere la cunostint ă atăt personalului, cat si beneficiarilor a
prevederilor din regula,mentul propriu de organizare şi functionare;
o) asigură incheierea cu beneficiarii a contractelor de fumizare a serviciilor sociale;
p) alte atributii prev ăzute in standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Functiile de conducere se ocup ă prin concurs sau, dup ă caz, examen, in conditiile legii.
(4) Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie s ă fie absolventi cu diplom ă de
invătămănt superior in domeniul psihologie, asistent ă socială ş i sociologic, Cu vechime de minimum
2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolventi cu diplom ă de licentă ai invătământului superior
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in domeniul juridic, medical, economic şi al stiintelor administrative, cu experient ă de minimum 5
ani in domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanetionarea disciplinar ă sau eliberarea din functie a conduc ătorilor institutiei se face in
conditiile legii.
ARTICOLUL 10
Persona lul de specialitate de ingrijire şi asistentă. Personal de specialitate şi auxiliar
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 derularea etapelor procesuiui de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti din alte centre in vederea solutiondrii cazurilor, identific ării de resurse;
c) monitorizeaz ă respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizează conducerii centralui sitaatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, situatii de
nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) intocmeşte rapoarte periodiee Cu privire la activitatea derulat ă;
I) face propuneri de imbunătătire a activitătii in vederea cre şterii calit ăţii serviciului şi respectdrii
g) alte atributii prevdzute in standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Atributii specifice asistentului medical:
a) acordă primul ajutor in caz de urgentă si se ingrijeşte de transportul beneficiarilor la unitatea de
specialitate cea mai apropiată;
b) asigură, impreună cu personalul de specialitate pdstrarea s ănătătii şi profilaxiei imbolnăvirilor,
educatia pentru s ănătate, redarea autonomiei persoanelor beneficiare ale serviciilor fumizate de
central de recuperare, efectuarea tehnicilor si procedurilor aferente exercitarii optime a actului

medical;
c) tine evidenta examinărilor periodice efectuate de personalui centrului (camete de sănătate) si
interzice admiterea acestora la post atunci dud nu există avizul medicului de medicina a mincii;
d) primeşte beneficiarii in centru, verific ănd documentele medicale (fisa medicaid, avizul
epidemiologic) si actele necesare admiterii in centru;
e) efectueaz ă controlul epidemiologic a persoanelor la admiterea in centru in vederea furniz ării
serviciilor pentru recuperare;
f) controloez ă respectarea mdsurilor de igienă individuală de către persoanele beneficiare ale
serviciilor furnizate de central de recuperare, in caz contrar aplic ă masurile care se impun;
g) supravegheaz ă respectarea circuitelor corecte pentru lenjerie;
h) organizează, controleaz ă si rdspunde de activitatea ingrijitoarelor privind asigurarea şi
intretinerea cur ăteniei spatiilor uncle se desfăşoard activitatea de recuperare a beneficiarilor, a
spatiilor unde existd grupuri sanitare, precum si de respectarea nomielor igienico-sanitare;
i) cunoaste situatia fiecdrui beneficiar pentm a facilita tratarea individualizat ă a acestora;
j) elaborează raportul de evaluare complexă şi planul individual de interventie pentru fiecare
beneficiar av ănd la bază evaluările realizate de personalul de specialitate;
k) intocmeste planul personalizat de interventie pentru beneficiarii centrului;
1) urmăreste aplic area planului personalizat de interventie elaborat de medicul specialist şi
monitorizeazd evolutia fiec ărai beneficiar, respect ănd standardele managementului de caz;
m) monitorizeaz ă starea de sănătate a beneficiarilor pe perioada in care se află in centru si oferă,
dacă este cazul, servicii medicale de bază (măsurarea tensiunii arteriale);
n) sesizează medicul asupra problernelor cc dep ăsesc posibilitătile sale de rezolvare;
6
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o) consemneaz ă 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 şi fanctionare a centrului,
serviciile disponibile, drepturile şi obligatiile beneficiarilor, situatiile de incetare a serviciilor;
q) realizeaz ă infonnarea publicului in ceea cc priveşte activitatea centrului;
r) tine evidenta dosarelor personale ale beneficiarilor;
s) contribuie la realizarea statisticilor privind situatia beneficiarilor admi şi in centru;
t) intocmeşte documentatia necesar ă in vederea obtinerii avizelor sanitare de functionare.
(4) Atributii specifice kinetoterapuet:
a) execută ap1icaii specifice cu rol preventiv, curativ şi recuperator asupra beneficiarilor, in limita
competentelor sale (proceduri de kinetoterapie);
b) raporteaz ă medicului observatiile privind evolutia st ării de sănătate şi recuperatorie a
beneficiarilor şi cornpleteaz ă in fişele acestora parametrii care confirmă observatiile făcute;
c) particip ă la crearea unui climat optim fizic şi psihic in cabinete;
d) preia beneficiarul care este admis in centra in urrna consuhatiei făcută de medicul specialist şi
aplică recomandările medicale făcute de acesta;
e) stabileşte prioritătile privind procedurile recomandate;
0 pregăteşte fizic şi psihic pacientul pentru procedurile de aplicat (inclusiv efectele terapeutice şi
cele negative posibile);
g) pregăteşte aparatura necesar ă pentru aplicarea procedurii;
h) cere consimt ărnantul inforrnat al pacientului cu privire la procedura ce-i va fi aplicat ă;
i) aplică procedurile prescrise conform indicatiilor privind zona de tratat şi parametrii de aplieatie;
j) supravegheaz ă pacientul in timpul aplicării procedurilor specifice şi anti* medicul de
schimbările survenite;
k) reorganizeaz ă locul de muncă pentru următorul pacient;
1) consemneaz ă in planul de interventie procedurile efectuate beneficianilui;
m) tine evidenta zilnică a beneficiarilor şi a serviciilor de recuperare pe intervale orare,
monitorizeaz ă progresele inregistrate;
n) semnaleaz ă medicului cazurile de imbolnavire intercurente asigurând dup ă caz izolarea
beneficiarilor respectivi;
o) particip ă la programe de educatie sanitar ă a beneficiarilor, d ă sfaturi de igienă şi nutritie, de
fiziokinetoprofilaxie, etc.
p) supravegheaz ă şi coordoneaz ă activit ătile desfăşurate de personalul din subordine.
(5) Atributii specifice psihologului:
realizeaz
ă evaluarea psihologic ă a beneficiarilor centrului şi consemnează in fiş ele de
a)
evaluare/reelaluare;
b) contribuie la elaborarea planului individual de interventie;
c) aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpreteaz ă datele
obtinute şi elaboreaz ă recomandările pe care le consideră necesare;
d) stabilcte etapele recuper ării psihopedagogice, in functie de obiectivele propuse pentru
recuperarea beneficiarilor;
e) stabileşte psihodiagnosticul beneficiarilor şi realizeaz ă examinările şi evaluările psihologice ale
beneficiarilor;
F) colaboreaz ă cu ceilalti speciali şti din centru pentru a stabili şi a aplica planul terapeutic de
recuperare individual pentru fiecare beneficiar;
g) stabileşte programul s ăptămănal de interventie terapeutic ă (de socializare şi integrare social ă şi
de activitati de informare);
h) stabileşte, in functie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru şi programele
de inforrnare a beneficiarilor;
i) investigheaz ă şi recomand ă căile de solutionare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor.
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(6) Atributii specifice maseurului:
a) aplică procedurile de masaj, in vederea recuperării medicale, conform prescriptiilor medicului şi
răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei probe;
b) supravegheaz ă starea pacientilor pe perioada aplic ării procedurilor de masaj;
c) supraveghează şi inregistreaz ă in permanentă datele despre starea pacientului şi informează
medicul asupra modific ărilor intervenite;
d) infonneaz ă ş i intruieşte pacientul asupra tratamentului pe care î1 efectueaz ă, asupra efectelor
terapeutice şi asupra efectelor negative care pot ap ărea;
e) manifest ă permanent o atitudine plin ă de solicitudine fat ă de beneficiar;
f) consemnează in planul de interventie procedurile efectuate beneficiarului;
g) utilizează şi păstreaz ă in bune conditii aparatura din dotare;
h) pregăteşte şi verifică functionarea aparaturii din dotare, semnal ănd 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 şi cheamă medicul
ARTICOLUL II
Personalul administrativ, gospod ărie, intretinere-reparatii, deservire
(I) Personalul administrativ asigur ă activit ătile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenant ă, achizitii etc. şi poate Ii:
a) personal pentru curătenie
(2) Atributiile specifice personalului pentru cur ătenie spatii - ingrijitoare:
a) işi desfăşoară activitatea sub indrurnarea şi supravegherea asistentului medical;
b) acord ă sprijin persoanelor beneficiare ale serviciilor furnizate de centru on de căte on este
nevoie;
c) asigură curătenia unitătii, interior câ't şi exterior, prin aplicarea procedurilor de lucni şi
respectarea protocoalelor de curătenie;
d) la grupurile sanitare zilnic, on de eke on va fi nevoie, va sp ăla vasele de toaletă, chiuvetele,
faianta şi le va dezinfecta, folosind materiale şi ustensile folosite numai in aceste locuri;
e) in spatiile destinate activitkilor de recuperare specifice centrului şi in cabinetele de specialitate,
va aspira, manna, spăla, şterge praful şi va aerisi zilnic;
I) se von spăla perdelele, gearnurile şi se va face curătenie general ă, la perioade stabilite;
g) se ingrijeşte de curătenia pe holuri, sala de asteptare;
h) participă la actiunile de igienizare şi curătenie anuale, precum şi in cele de degajare a căilor de
acces in caz de inzăpezire;
I) asigura realizarea igieniz ării generale şi a curateniei in spatiile de lucru, folosind ustensile
potrivite şi substante adecvate locului de dezinfectat şi scopului urmărit;
j) spală, dezinfecteaz ă şi calcă lenjeria centrului;
k) controleaza starea de curătenie in care se află echiparnentul şi cazarmamentul centrului şi ajută la
reconditionarea acestuia;
1) colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosintă in recipiente speciale si
asigură transportul acestora in vederea neutraliz ării.
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ARTICOLUL 12
Finantarea centrului
(1)in estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are in vedere asigurarea resurselor
necesare acord ării serviciilor sociale eel putin la nivelul standardelor minime de ealitate aplicabile.
(2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigură, in conditiile legii, din următoarele surse:
a) bugetut Consiliului Judetean, prin Directia General ă de Asistentă Socială şi Protectie a Copilului
Ialomita;
b) bugetul de stat;
c) donatii şi sponsorizări;
d) fonduri exteme rambursabile şi nerambursabile;
e) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare,
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarhire privind aprobarea Regulamentului de organizare si
funcţionare a Serviciului social de zi " Centrul de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia"

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se
propune aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Serviciului social de zi
"Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia".
Serviciul social mentionat este infiintat de Consiliul Jude ţean Ialomiţa prin
Hotărarea nr. 42122.09.2006 şi administrat de Directia Generald de Asisten ţă Socială
Protectia Copilului Ialomita, institu ţie aflată sub autoritatea Consiliului Jude ţean Talomita,
care a fost acreditat ă in condiţiile legii ca furnizor de servicii sociale.
Hotărărea de Guvem nr. 867/2015 a aprobat nomenclatorul serviciilor sociale,
precumşi a regulamentelor cadru de organizare şi functionare a serviciilor sociale,
reglementand necesitatea acreditdrii fiecdrui serviciu social component al Directiilor
Generale de Asistentd Social ă i Protectia Copilului, ca furnizor de servicii sociale.
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia este
un serviciu licentiat, conform Licentei de functionare seria LE nr. 0001140, eliberat ă de
Autoritatea Na ţionald pentru Drepturile Persoanelor Cu Dizabilit ăţi, Copii i Adopţii, in
data de 17.08.2021, pentru o capacitate de 24 de beneficiari/zi.
Scopul acestui serviciu este de a asigura servicii specializate persoane adulte cu
dizabilităti de tip locomotor sau neuromotor care au nevoie recuperare specified, conform
recomanddrilor din programul individual de recupera readaptare şi integrare sociald,
elaborat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte Handicap Ialomita.
De asemenea, asigur ă servicii specializate persoanelor adulte cu alte tipuri de
dizabilitdti (somatic, neuropsihic, vizual, etc.) care au suferit traumatisme, interventii
chirurgicale, care prezint ă afectiuni reumatismale alte tipuri de afectiuni cc necesitd
recuperare fizic ă.
Asigurarea serviciilor beneficiarilor se face in baza unui contract de furnizare.
Ca once entitate juridic ă, centrul functioneazd in baza unui Regulament de
organizare i functionare propriu, elaborat potrivit modelului cadru aprobat prin Hotdrarea
de Guvem vi. 867/2015. Direc ţia Generald de Asistentd Social ă i Protecţia Copilului
Ialomio, in calitate de fumizor public de servicii sociale, are obligaţ ia legală de a intocmi

acest document şi de a îl propune spre aprobare Consi1iului Jude ţean Ialorniţa, in calitate
de for ierarhic superior.
Prin Nota de fundamentare nr. 17175 din 18.08.2022 Directia General ă. de
Asistenţă Social ă i Protec ţia Copilului Ialomiţ a a detahat elemente1e de actualizare
Regulamentului de organizare i func ţ ionare a centrukii, aprobat prin Hotdrarea
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42 din 22.09.2016 şi a solicitat prin adresa nr. 16996 din
22.08.2022 aprob area noului regulament.
Constatând c ă sunt indeplinite condi ţiile de necesitate si oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ărdrii 'in forma si conţinutul
prezentate 'in proiect.
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RAPORT
la proiectul de hot ărfire privind aprobarea Regulamentului de Organizare
Funetionare al Centrului de Servicii tie Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu
Slob ozia

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii Consiliului Judetean Talomi ţa se propune
aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare al Centmlui de Servicii de
Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia in acest sens fund inaintat ă Nota de
Fundamentare a D.G,A,S.P.C. Ialomi ţa nr. 17334/22.08.2022 şi inregistrată la Consiliul
Judeţean Ialomiţa cu nr. 21980/2022-C/22.08.2022.
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia
functioneaz ă din anul 2007, in subordinea D.G.A.S.P,C. ĺalomiţa, fiind infiinţat prin
Hotărdrea Consiliului Jude ţean Ialomita nr. 47/2006, cu finantare din Programul de Interes
National ANPH-S-2006/PIN 4 pentru "Dezvoltarea Serviciilor Sociale Specializate pentru
Persoanele at Handicap: Centre de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip
Ambulatoriu". Serviciul social i şi desfăşoard activitatea in municipiul Slobozia, str. Lacului,
nr. 4, judeţul Ialomita, la parterul imobilului in care fune ţionează şi Centrul de ingrij ire şi
Asistenţă Slobozia, ocupdnd un spa-nu de aproxirnativ 120 mp,
Revizulrea Regulamentului de Organizare i Func ţionare aprobat prin Hotărdrea
Consiliului Judelean Ialomi ţa nr, 42/22.09,2016 se impune ca urmare a rnodific ării Hotărdrii
Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/2006, pentru a fi In concordan ţă, in sensul preciz ării
denumirii complete a serviciului social infiintat. Totodat ă, a fost mentionat in mod unitar
denumirea serviciului social - Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip
Ambulatoriu Slobozia, in tot cuprinsul regulamentului.
De asemenea, a fost actualizat continutul Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Centrului şi la art. 4, alin 1 - 3, art. 6, ann. 2.
intrucdt proiectul de hotărdre indepline şte conditiile de legalitate, propunem
Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea lui in forma şi connnutul prezentat.

Director
\(
executiv,
lad Cristian

Consilier,
Roman Diana

CONSIL1UL JUDETEAN IALOMITA
DIRECTIA GENERALA DE AS1STENTA SOC1ALA
Ş 1 PROTECT1A COPILULUI 1ALOMITA
Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalomita, cod 920033
Tel. 0243 / 231 088 ; 0243 / 216 657 ; 02431206101 Fax 0243/233407

Nr./C1 76' /

Către,
Consiliu1Judetean lalomita

JU

iI,JDETEAii In( MITA

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr, 21537/17.08.2022, ai ăturat vă Tnaintă m

NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu
Slobozia, in vederea introducerii proiectului de hotă răre pe ordinea de zi a sedintei
ordinare a Consiliului Judetean lalomita programat ă Tn luna august a acestui an.
Vă multumiml

_ -----,p1RECTOR GENERAL,
/
GEMEZro E

AutsTENTA
s nocufr T4 4
copu_uw,

s, p

Prof. Paul Marcil
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ
51 PROTECTIA COPILULUI IALOMITA
Str. C. Dobrogeanu - Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalomi ţa, cod 920033
Tel. 0243 / 231 088 ; 0243 / 216 657; 0243/206101 Fax 0243/233407
Nr.

7711,7S— / 18.08.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind modificarea i completarea Hotă ririi Consinului Judetean lalomita nr. 47/2006
şi aprobarea Regulamentului de organizare i functionare a Centrului de Servicii de
Recuperare Neuromotorie de Tip Ambuiatoriu Slobozia

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia
funcţ ioneaz ă din anul 2007, In subordinea D.G.A.S.P.C. lalomi ţa, fiind Infiin ţat prin Hot ă ră rea
Consiliului Judeţ ean lalomi ţa nr. 47/2006, cu finan ţ are din Programul de Interes National
ANPH-S-2006/PIN 4 pentru "Dezvoltarea Serviciilor Sociale Specializate pentru Persoanele cu
Handicap: Centre de Servicii de Recuperare Neuromotorie deTip Ambulatoriu". Serviciul social
îi desfăş oară activitatea în municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 4, jude ţ ul lalomi ţ a, la parterul
imobilului în care func ţ ioneaz ă ş i Centrul de Trigrijire ş i Asisten ţă Slobozia, ocup ă nd un spa ţ iu
de aproximativ 120 mp.
De la înfiin ţare ş i pă n ă in prezent, Centrul a furnizat servicii specializate at ăt persoanelor
Cu dizabilit ăţi din comunitate, dar i celor din sistemul de protec ţ ie de tip reziden ţ ial, aflate in
una din urm ă toarele situa ţ ii:
• persoane adulte cu dizabilit ăţ i de tip locomotor sau neuromotor care au nevoie de
recuperare specific ă , conform recomand ă rilor din programul individual de recuperare,
readaptare şi integrare social, elaborat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap lalomita;
• persoane adulte cu alte tipuri de dizabilităti (somatic, neuropsihic, vizual, etc.) care au
suferit traumatisme, interventii chirurgicale, care prezint ă afectiuni reumatismale sau
alte tipuri de afectiuni ce necesit ă recuperare fizic ă .
Astfel, la nivelul Centrului sunt furnizate urm ătoarele tipuri de servicii:
• servicii de evaluare ş i monitorizare - acordarea serviciilor de recuperare f ă cându-se în
baza unei evalu ă ri initiale care cuprinde aspecte medicale, psihologice ş i sociale despre
beneficiar;
• servicii de recuperare medical ă kinetoterapie, fizioterapie, masaj;
• servicii de asistent ă psihologic ă care constau în oferirea de suport emotional ş i, dup ă
caz, consiliere psihologic ă ;
• servicii de asistert ă medical ă primară ;
• servicii de informare ş i consiliere.
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia este un
serviciu licentiat, conform Licentei de functionare seria LF nr. 0001140, eliberat ă de Autoritatea
Na ţ ional ă pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit ţ i, Copii i Adopţ ii, In data de 17.08.2021,
pentru o capacitate de 24 de beneficiari/zi.

1

prezent—activita -tea derulat ă—in cadrul Centrului—dervicii de Recuperare-Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia este reglementat ă de urm ă toarele acte normative:
•
•

Legea nr. 292/2011 a asisten ţ ei sociale;
Legea nr. 448/2006, privind protectia ş i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat ă, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare;

•

Hotă rSrea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
ş i a regulamentelor-cadru de organ izare ş i functionare a serviciilor sociale;

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilit ă ti, Anexa 6
- Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de
zi pentru persoane adulte cu dizabilit ţ i ş i Centre de servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu
Având in vedere faptul c ă de la cleschiderea Centrului ş i pAri ă in prezent, cadrul
legislativ din domeniul social, in general, precum şi cel specific serviciilor destinate persoanelor
cu dizabilit ăti a suferit o serie de transform ă ri (abrog ă ri, complet ă ri, etc.), consider ă m ceste
necesar ă modificarea con ţ inutului Hot ă ra`rii Consiliului Jude ţean lalomita nr. 47/2006, dup ă
_z ă :
_
_cum
_ _ urmea
1. precizarea denumirii complete a serviciului social luat in discutie, respectiv: Centrul de
•

r

Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia;
2.

specificarea capacit4ii acestui serviciu: 24 de beneficiari/zi;

3.

modificarea con ţ inutului articolului 2 din Hot ă rArea susmen ţ ionat ă din: „Sediul
Centrului de Servicii de Recuperare Neurornotorie Slobozia este situat in municipiul
Slobozia, str. Lacului, nr. 4, identificat potrivit schi ţei anexă nr. 1, imobil ce se alb' in
administrarea Directiei Generale de Asistentă Social ă ş i Protec ţ ia Copilului lalomita
pentru o perioad ă de 49 de ani", In

„Sediul Centrului de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia este situat in municipiul Slobozia, str.
Lacului, nr. 4, in imobilul identificat sub denumirea de "Centrul de Ingriiire si Asistent ă ",
aflat in administrarea D.G.A.S.P.C. lalomita, conform Hot ă rkii Consiliului Judetean
lalomita nr. 56/23.03.2017."
De asemenea, având in vedere modific ă rile legislative, am actualizat con ţ inutul
Regulamentului de organizare ş i functionare a Centrului, aprobat prin Hot ă rasrea Consiliului
Judeţ ean lalomi ţ a nr. 42/2016, respectiv art. 4, alin 1 - 3, art. 6, alin, 2, ş i am mentionat in
mod unitar denumirea serviciului social – Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de
Tip Ambulatoriu Slobozia.
Avasnd in vedere aspectele men ţ ionate mai sus, vă rug ă m să aprobaţ i modificarea ş i
completarea Hot ă rkii Consiliului Jude ţean lalomi ţa nr. 47/2006, referitoare la activitatea
Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia
Regulamentul de Organizare ş i Funcţ ionare al acestui serviciu.
Vă multumim!
Cu stim ă,
UL

it

/ 0

0 G
ENERALA.

DE

Director General,
Prof. Paul Marcu
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