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REGULAMENT
de organizare si functionare a Centrului de zi pentru persoane in dificultate-COD NSS 8899-PN-IV

ARTICOLUL

1

Definitie
(1)
Regulamentul de orgarizare si functionare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de zi
pentru persoane in dificultate". lnfiintarea Centrului de zipentru persoane in dificultate a fost aprobata prin
Hotardrea Consiliului Local al orasului Macin nr.
I
Regulamentul de
organizare si functionare a fost aprobat in vederea asigurarii functionarii Centrului de zi pentru persoane in
dificultate cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurarii accesului persoanelor
beneficiare la informatii privind conditiile de admitere, serviciile oferite, conditiile de incetarea a
contractului, drepturi si obligatii.
(2)

Yrevederile prezentului regulament sunt obligatorii at6t pentru persoanele beneficiare, cdt si pentru angajatii
centrului si, dupa caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentantii legali/conventionali, vizitatori.

ARTICOLUL

2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane in dificultate" , cod serviciu social 8899 CZ-PN-IV, infiintat
si administrat de furnizorul Directia de Asistenta Sociala Macin, acreditata conform Certificatului de
acreditare nr. AF 003692 din data de 27 .11.2017, cu sediul in orasul Macin , str. Florilor nr 55 jud Tulcea.

ARTICOLUL

3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru persoane in dificultate" este de a raspunde nevoilor sociale,
precrim si celor speciale, individuale, familiale si de a acorda sprijin in vederea depasirii situatiilor de
dificrrltafe aettznte de hnli crnniee a nreveni si a cnmhafe riscrrl de evclrrzirrnc qnciela A nrnmnl/a

incluziunea sociala si a creste calitatea vietii pentru beneficiari. Acest lucru se fbce prin desfasurarea unui
ansamblu de activitati vizAnd integrarea/reintegrarea sociala, recuperarea,/reabilitarea functionala,
supravegherea si mentinerea sanatatii pentru categoriile de beneficiari carora centrul li se adreseaza:
persoanele suferind de boala Alzheimer, boala Parkinson, care se recupereaza in urma unui accident
vascular cerebral sau persoanele adulte cu dizabilitati.

ARTICOLUL

4

Cadrul legal de infiintare, organizare si functionare
(l)Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane in dificultate" functioneaza cu respectarea prevederilor
cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale reglementat de Legea rr.292l20ll, cu
modificarile ulterioare precum si ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2)Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul minstrului muncii, familie, protectiei sociale si persoanelor
vArstnice nr.2126, anexa 6
(3)Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane in dificultate" este infiintat prin:
a)Hotardrea Consiliului Local al orasului Macin nr... ... .... /din data..
si functioneazain cadrul Directiei de Asistenta Sociala Macin

ARTICOLUL

5

Principiile care stau labaza acordarii serviciului social
(l)Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane in dificultate"

se organizeaza si

functioneazacu

respectarea

principiilor generale care guvemeaza sistemul national de asistenta sociala, precum si cu principiile

-

specifice
care stau labaza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specihca, in conventiile internationale
ratificate prin lege si in celelalte acte intemationale in materie la care Romdnia este parte, precum si in
standardele minime de
calitate aplicabile.
(z) rrmclpllle speclnce care stau Ia oazapreslanr servrcrrlor soclale in cadrul "uentrulul de zr pentru
persoane in dificultate" sunt urmatoarele:
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 egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de
actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c)asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare;
d)deschide rea catr e comunitate ;
e)asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu inrealizarea si exercitarea drepturilor lor;
f)asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in unitate a unui personal

mixt;
g)ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tindndu-se cont, dupa caz, de
vdrsta si de gradul sau de maturitate, de discernamAnt si capacitatea de exercitiu, cu respectarea prevederilor
Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr.48712002, republicata;
h)promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare;
i)asigurarea unei ingrijiri individualizate si personaHzate apersoanei beneficiare;
j)preocuparea permanenta pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor,inbaza potentialului si
abilitatilor persoanei beneficiare de a trai independent;
k)incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicarii active a acestora in
solutionarea situatiilor de dificultate;
l)asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m)asigurarea confi dentialitatii si a eticii profesionale ;

n)responsablhzarea membrilor familiei, rcprezentatilor legali cu privire la exercitarea drepturilor si
indeplinirea obligatiilor de intretinere;

integrare sociala si implicarea activa in solutionarea situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un
moment dat;
p)colaborarea centrului cu serviciul public de asistenta sociala.

ARTICOLUL 6
Benefi ciarii serviciilor sociale
(l)Beneficiarii serviciilor sociale acordate in "Centrul de zi pentru persoane in dificultate" sunt persoane
aflate in dificultate suferind de boli cronice si/sau persoane cu dizabilitati, dupa cum urmeaza:
a)persoane care sufera de boala Alzheimer
b) persoane
c) persoane
d) persoane
e) persoane

care sufera de boala Parkinson
care se recupereaza in urma unui accident vascular cerebral
cu hemipareza
adulte cu dizabilitati
f) familiile si/sau reprezentantii legali ai beneficiarilor

v1Z;Conditiile de acces/admitere in centru

sunt precizate in Procedura de admitere in centrul de zi pentru
persoane in dificultatesi sunt urmatoarele:
a)acte necesare:

'
'
'

copie BI/CI,
avtz epidemiologic de la medicul de familie,
adeverinta de la medicul specialist/medicul de familie cuprinzAnd: diagnostic, medicatie,
recomandare pentru frecventarea centrului de zi.

'

certificat de persoana cu handicap si planul individualizat de recuperare (care insoteste certificatul
de persoana cu handicap) &ndash; numai in cazul persoanelor cu dizabilitati

;

b)Criterii de eligibilitate:
Sa aiba domiciliul/resedinta in orasul Macin
\,
'
Sa facaparte din categoriile de beneficiari carora li se adreseaza centrul: persoane suferind de boala
Alzheiemr, de boala Parkinson, in recuperare dupa un accident vascular cerebral, cu hemipareza sa:u
persoane cu dizabilitati
c) decizia de admitere/respingere se ia de catre Directorul DAS conform procedurii;
d) in urma emiterii deciziei de admitere a beneficiarului se incheie un contract de furnizare servicii
sociale intre beneficiar si Directia de Asistenta Sociala Macin
e) serviciile se acorda fara contributia beneficiarului

(3)Conditiile de incetare a serviciilor se regasesc in Contractul de furnizare servicii sociale incheiat cu
beneficiarii. Exista doua modalitati prin care se face incetarea serviciilor.
A. Prin rezilierea contractului de servicii sociale

Constituie motiv de reziliere a contractului urmatoarele:
a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in
mod direct sau prin reprezentant;
b) nerespectarea in mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare
si functionare aCZPD;

c) incalcarea de catre fumizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale,
daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale;
d) retragereaautorizatiei de functionare sau a acreditarii furnizorului de servicii sociale;
e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, in masura
in care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale;
f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, in masura in care este
afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale.
g) nerespectarea de catre beneficiar a oricarei dintre obligatiile prevazute la prezentul contract.
Obligatiile benefi ciarilor sunt:

'

Sa participe activ in procesul de fumizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si revizuirea planului
de interventie;
Sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitatea si situatia familiala, medicala, economica
si
sociala, in scopul tealizwir unei evaluari adecvate a situatiei/nevoilor sale, si sa permita fumizorului
de
servicii sociale verificarea veridicitatii acestora;
Sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul Planului de interventie;

'

'
'

De aavea o tinuta decenta, igiena corporala adecvata si un limbaj de comunicare corespunzator
unei colectivitati;
'
Sa anunte orice modificare intervenita in legatura cu situatia sa personala pe parcursul
acordarii serviciilor sociale;
respecte regulamentul de organizarc si functionare a Centrului de zi pentru persoane in
\, drtrcultate;
.. ^ .Sa

'

B. Prin incetarea contractului de servicii sociale

Motivele de incetare a contractului:
a) expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul;
b) acordul partilor privind incetarea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) forta majora, daca este invocata;
e) decesul beneficiarului;
g) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile de acordare prevazute de legislatia in vigoare
privind acordarea serviciilor sociale.
La incetarea acordarii serviciilor se emite o Decizie privind incetarea serviciilor.
(4)Persoanele beneficiare de servicii sociale fumizate in "Centrul de zi pentru persoane in dificultate',
au
r:rmatoarele drepturi :
'a)sali se respecte drepturile si libertatile
fara discriminare pe
de rasa, sex, re
opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala;
b)saparticipe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor
privind interventia sociala care li se aplica;
c)sali se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite;
d)sali se asigure continuitatea serviciilor sociale fumizate, at6t timp cAt se mentin conditiile care au generat
situatia de dificultate;
e)safte protejati de lege atetei, cdt si bunurile lor, atunci cdnd nu au capacitate de exercitiu;
flsali se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime;
g/sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h)sali se respecte toate drepturile speciale in situatia in care sunt minori sau persoane cu dizabilitati.
(5)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in "Centrul de zi pentru persoane in dificultate" au
urmatoarele obligatii :
a)sa furrtizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, medicala si economica;
b)saparticipe, in raport cu vdrsta, situatia de dependenta etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c)sa contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in lunctie de
tipul serviciului si de situatia lor materiala;
d)sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala;
e)sa respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL

7

Activitati si functii
Principalele functii ale serviciului social "Centrul de zi pentru persoane in dificultate" sunt urmatoarele:
a)de fitrnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urmatoarelor activitati:
l.Reprezinta fumizorul de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana beneficiara;
2.Fwnrzeaza servicii sociale pentru grupul tinta prin activitati care uffnaresc integrarea,/reintegrarea sociala,
recuperarea./reabilitarea functionala, supravegherea si mentinerea sanatatii benefrciarilor, in fgnctie de
nevoile acestora;
3.Acorda si alte servicii de suport in functie de nevoile beneficiarilor si resursele financiare ale furnizorului
de servicii sociale;
4Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol in admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea
si monitorizueainterventiei, precum si in incetarea acordarii serviciilor;
5-Realizeaza evaluarea beneficiarilor, precum si reevaluarea acestora respectAnd termenele stabilite in
cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;
6-Elaboreaza planul de interventie cu participarea echipei multidisciplinare, dar si a beneficiarilor.
T.Monitotizeazaintewentia din punct de ,.d.r. al participarii benedciarilor la activitati specifice si a
rezultatelor obtinute.
vb)de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre
domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor activitati:
l.Prezentatea activitatilor centrului cabinetelor de medicina familiei aflate in proximitatea centrului;
2.Prezentatea activitatilor centrului institutiilor si organizatiilor neguvernamentale din comunitate cu
activitate sociala sau activitati conexe (medicala, educationala) ;
3.Otganizarea de evenimente in comunitate care saatragaatentia asupra activitatilor centrului si nevoilor
sociale carora li se adreseaza(ziualnternationala Alzheimer, etc);
4.lncheierea de conventii de parteneriat cu actori relevanti din comunitate;
S.Elaborarea de rapoarte de activitate;

pre@

6.organizarea de activitati de promovare in
c)de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor
omului in general, precum si de prevenire a situatiilor de dificultate in care pot intricategoriile vulnerabile
carc fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asiguiarea urmatoarelor

activitati:
l.Organizarea si participareala mese rotunde, seminarii, conferinte privind categoriile vulnerabile care fac
parte din categoria de persoane beneficiare;
'-2.Organizareade activitati de sensibilizare si informare a comunitatii;
-i'Promovarea participarii sociale si a implicarii comunitare prin atragereade voluntari, sponsorizari si
donatii;
d)de asigurare acalitatii serviciilor sociale prinrea\izarea urmatoarelor activitati:
l.Elaborarea procedurilor si instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor si
instuirea personalului cu privire la acestea;
2.Realizuea de evaluari periodice a serviciilor prestate si masurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor;
-l.Facilitarea participarii beneficarilor si a angajatilor la stabilirea obiectivelor si prioritatilor de dezvoltare
in vederea cresterii calitatii serviciilor;
4.Elaborarea Planului de Amenajare si Adaptarc aMediului Ambiant si a Planului de Igienizare;
5.Respectarea drepturilor beneficiarilor si incurajarea lor sa-si exprime opinia cu privire la aspectele care tin
de activitatea centrului;
6.Desfasurarea activitatii tindnd cont de prevederile etice in interactiunile cu beneficiarii;
T.intreprinderea de actiuni privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijare;
f.intreprinderea de masuri in vederea asigurarii instutirii periodice si formarii profesionale a angajatilor;
1 0. Evaluarea anuala a activitatii angaj atilor.
e)de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea urmatoarelor
activitati:
f .intocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achizitii al furnizorului de servicii sociale;
, T-+^^*:-^^

,1^ --^-,.-^-:
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-l.intocmirea
4.intocmirea
S.intocmirea
6. Into cmirea

de referate de necesitate;
Planului de Amenajare si Adaptare aMediului Ambiant;
de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesio nala apersonalului;
de propun erih efer ate privind ocuparea po sturi l or.

ARTICOLUL

8

Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal
(l)Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane in dificultate" functioneaza cu un numar total de 4
angajati, conform prevederilor Hotar6rii Consiliului Local al orasului Macin m. . .... .../din data
de....
......, din care:
a)personal de conducere: Sef Centru /Expert CMAI 1 post
b)personal de specialitate de ingrijire si asistenta; personal de specialitate - 3 posturi
d)voluntan 5 posturi
(2)Raportul angajatbeneficiar este de 1/20

ARTICOLUL

9

Personalul de conducere

(1)Personalul de conducere poate fi:
a)director sau Expertul CMAI
(2) Atributiile personalului de conducere sunt

:

a)asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfasurate de personalul serviciului si propune
organului competent sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu isi indeplinesc in mod corespunzator
atributiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizarii serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b)elaboreaza rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementarii obiectivelor si
informari pe care le prezinta fumizorului de servicii sociale;
\/ intocmesteparticiparea
personalului de specialitate la programele de instruire si perfectionare;
c/propune
d)colaboreazacu alte centre/alti furnizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale societatii civile in
vederea schimbului de bune practici, a imbunatatirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a
calitatii serviciilor, precum si pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor
persoanelor benefi ciare;
e)intocmeste raportul anual de activitate;
J)ailgJJa Duna OeSIaSuIare a raportunlor Oe munca Olntre angaJatll Selvlclulul/Centrulur;
g)propune fumizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal;
h)desfasoara activitati pentru promovarea imaginii centrului in comunitate;
i)iain considerare si arahzeaza orice sesizare care ii este adresata, referitoare la incalcari ale drepturilor
beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce;
7)raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in limita
competentei, masuri de organizare care sa conduca la imbunatatirea acestor activitati sau, dupa caz,
formuleaza propuneri in acest sens;
k)organizeaza activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a regulamentului de
or ganizar e si functionare ;
l)reprezinta serviciul in relatiile cu furnizorul de servicii sociale si, dupa ca4 ar autoritatile si institutiile
publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in.iustitie;
m)asigtra comunicarea si colaborarea perrnanenta cu serviciul public de asistenta sociala de la nivelul
primariei si de la.niveljudetean,.cu alte institutii publice locale si organizatii ale societatii civile active in

n)numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul serviciului, in conditiile legii;
o)intocmeste proiectul bugetului propriu al serviciului si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
p)asiguraindeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atdt personalului, cdt si beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare;
q)asiguraincheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r)alte atribltii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil.
(3)Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, examen, in conditiile legii.
(4)Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sa fie absolventi cu diploma de invatamdnt
superior in domeniul psihologie, asistenta sociala si sociologie, cu vechime de minimum 2 aniindomeniul
serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de licenta ai invatamdntului superior in domeniul juridic,
medical, economic si al stiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor
sociale.
(5)Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiei se face in conditiile legii.

ARTICOLUL

IO

Personalul de specialitate de ingrijire si asistenta
Personal de specialitate

v64P...onalul

de specialitate este:

a/asistent social (263 50 l)
b)asistent medical generalist(3 25901

c)psiholog (2$alD;
d/ instructor-educator pentru activitati de re soci

al

izar e(263 5 08) ;

(2) Atributii ale personalului de specialitate :
a)asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament;

monitorizeaz a respectarea standardelor minime de calitate ;
d)sesizeaza conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, situatii de nerespectare
c)

prevederilor prezentului regulament;
e/intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata;
flface propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii serviciului si respectarii legislatiei;
g)alte atributii conform fisei postului.
a

ARTICOLUL

11

Finantarea centrului

(/)in estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, centrul are in vedere asigurarea resurselor necesare
acordarii serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2)Finantarea cheltuielilor centrului se asigura, in conditiile legii, din urmatoarele surse:
a)bugetul proiectului POCU 140 I 4l2l I 147 I 5
b/bugetul local al Consiluilui Local Macin
c)donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor frzice ori juridice din tara si din strainatate;
d)alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Intocmit
Expert CMAI
Lungu Florin Dumitrel

Manager
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