
       
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDEȚUL TELEORMAN      Anexa la Hotărâre 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA    Nr. 70/ 25FEBRUARIE 2016 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
   REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A  

              SERVICIULUI SOCIAL DE ZI „CENTRUL ÎNGRIJIRE ZI” 
             

    ARTICOLUL 1 
Definiţie 

 
 

    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului 
Protectie si Ingrijire Sociala ,,CentruI îngrijire zi”, aprobat prin hotararea consiliului local 
nr.16/2016, privind aprobarea organigramei a statutului de functii, numarului de personal si 
regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local DGAS Alexandria în 
vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate 
aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de 
admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

 
    ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 
 

"Centrul îngrijire zi",cod serviciu social 8891CZ-C-II, seria AF, nr. 002703/30.12.2015 cu 
sediul in mun. Alexandria, str. Dunarii, bl. B6, sc. A, et. 7, ap. 38 este organizat si functioneaza 
in structura serviciului public DGAS Alexandria, fara personalitate juridica si este in subordinea 
directorului executiv al Directiei de Protectie si Ajutor Social si a sefului de Serviciu Protectie 
si Ingrijire Sociala. Centrul îngrijire zi a functionat in structura Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Teleorman si a fost transferat spre administrarea Consiliului Local 
Alexandria incepand cu data de 01.06.2005 prin HCJ nr. 39/18.05.2005, avand o capacitate de 
10 locuri. 

 
 
 

    ARTICOLUL 3 
                          Scopul serviciului social 

 
(1)Scopul serviciului social "Centrul îngrijire zi" este de a preveni abandonul prin 

cresterea calitatii vietii copiilor aflati in dificultate si dezvoltarea unor programe de educatie 
adecvate varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor acesora. 

(2)Centrul îngrijire zi asigura la nivel local mentinerea, refacerea si dezvoltarea 



capacitatilor copiilor cu varstele cuprinse intre 3 si 18 ani si ale parintilor sai pentru depasirea 
situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. 
 
 
 
 

 
 
 

ARTICOLUL 4    
               Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 
    (1) Serviciul social "Centrul îngrijire zi" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 
modificarile ulterioare, Legea nr. 272/2004 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
     (2) Standardul minim de calitate aplicabil este cel prevazut de Ordinul 24/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime pentru centrele de zi. 
     (3) Centrul social functioneaza in subordinea Consiliului local Alexandria, respectiv, 
Directia Generala de  Asistenta Sociala - Serviciul aprobat prin Hotărârea Consiliului local 
Alexandria nr.16/28.01.2016, ca "Centrul îngrijire zi", organizat in temeiul HG 867/2015, 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor cadru de 
organizare si functionare a serviciilor sociale si Ordinul nr. 24 pentru aprobarea Standardelor 
minime obligatorii pentru centrele de zi. 
 
 
        

    ARTICOLUL 5 
           Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
 
 

    (1)Serviciul social "Centrul îngrijire zi" se organizează şi funcţionează cu respectarea 
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu 
principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 
specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 
materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
    (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului 
îngrijire  zi" sunt următoarele: 
    a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
    b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 
beneficiare; 
    c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
    d) deschiderea către comunitate; 
    e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 
lor; 
    f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 
a unui personal mixt; 
    g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate; 
    h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
   i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
    j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 



potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
    k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
    l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
    m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
    n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor  
 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu unităţile din cadrul serviciul public de asistenţă socială. 
 
 

 
ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
 
 

    (1) Serviciile sociale acordate în "Centrul îngrijire zi" sunt: 
a) initierea unei alternative de ajutor pentru copiii aflati in situatie de risc social de 

asigurare a sprijinului si a consilierii familiilor copiilor beneficiari pentru depasirea impasului 
social; 

b) prevenirea abandonului prin cresterea calitatii vietii copiilor aflati in dificultate; 
c) reducerea riscului de excluzuine sociala pentru copiii din familii marginalizate social si 

stimularea dezvoltarii peronalitatii acestora; 
d)asigurarea serviciilor de educatie, integrare sociala, consiliere orientare scolara si 

profesionala pentru prevenirea fenomenului discriminatoriu  la care este supus copilul aflat in 
dificultate; 

e) sensibilizarea societatii cu privire la problematica copilului aflat in dificultate.  
(2) Grupul tinta sunt minorii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, care: 
 a) au domiciliul stabil in mun. Alexandria; 
 b) urmeaza o forma de invatamant; 
 c) se afla in situatii dificile fara posibilitate de sustinere din partea familiilor. 

    (3) Beneficiarii/potentialii beneficiari fac parte din urmatoarele categorii: 
a) copiii din mediul socio-economic foarte scazut, in care exista riscul de sewparare a 

copilului de familia sa; 
b) copiii care au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati in familie 
c) copiii orfani de unul sau ambii parinti; 
d) copiii care fac parte dintr-o familie numeroasa; 
e) copiii ai caror parinti sunt pensionari, bolnavi cronici sau au certificat de incadrare in 

grad de handicap mediu, accentuat sau grav, emis de Comisia de Evaluare  a Persoanelor cu 
Handicap pentru Adulti, in conditiile legii; 

f) copiii din familii monoparentale sau in curs de divort; 
g) copiii din familie cu moral scazut, parinti care consuma droguri, stupefiante; 
h) copiii proveniti din familiile in care exista violenta si care sunt marcati de aceste 

evenimente; 
i) copiii din familiile cu venit net lunar mic sau sub medie; 
j) copiii care provin dintr-o familie beneficiara de venitul minim garantat in conditiile 

prevazute de Legea nr. 416/2001. 
k) copiii parasiti de parinti si ramasi in grija bunicilor. 

   (4) Beneficiarii Centrului îngrijire zi pentru minori sunt selectati din grupul tinta in functie 
de; 

- riscul cel mai crescut; 



- capacitatea centrului; 
- solicitari/referiri din partea altor servicii/institutii. 

   (5) Capacitatea seviciului social ,,Centru îngrijire zi” este de 10 locuri. 
   (6) Solicitarile directe din partea beneficiarilor au prioritate in vederea asistarii in Centrul 
îngrijire zi. 
   (7) Programul zilnic al copiilor inscrisi la “Centrul îngrijire zi” cuprinde: 

-servirea mesei de dimineata si cea de pranz; 
-pregatirea lectiilor pentru a doua zi; 
-pregatire suplimentara, activitati educative sau distractive; 
Programul “Centrului îngrijire zi” se desfasoara de luni pana vineri intre orele 08.00-16.00, 

astfel: 
- servirea micului dejun intre orele 08.00-09.00; 
- prescolarii inscrisi la gradinita cu program normal si elevii din scoala primara sau 

gimnaziala au cursuri intre orele 08.00-12.00; iar cei din invatamantul liceal intre orele 
08.00-14.00; 

- servirea pranzului intre orele 12.00-14.00. 
8) Accesul beneficiarilor in cadrul “Centrului îngrijire zi” se va realiza in baza unei evaluari 
interne, folosind instrumente de lucru, documente scrise; 

- dosarul copilului; 
-ancheta sociala; 
-formulare tipizate. 
9) Dosarul de admitere cuprinde urmatoarele acte: 
- copii dupa certificatul de nastere al copilului; 
- copii dupa cartile de identitate ale parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului; 
- adeverinta scolara de frecventare a cursurilor; 
- adeverinte de venit pentru familia respectiva; 
- cererea parintilor catre primarie; 
- adeverinta medicala de la medicul de familie care sa ateste ca minorul este clinic sanatos. 
10) La intrarea in centru atat copilul, cat si reprezentantii sai legali primesc toate 

informatiile referitoare la centru  si la responsabilitatile prevazute de lege ale parintilor sau 
reprezentatilor legali fata de copil. 
 

ARTICOLUL7 
Activităţi şi funcţii 

 
    Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul îngrijire zi" sunt următoarele: 
    a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 

- reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
- program educational adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si 

particularitatilor copiilor; 
- activitati recreeative si de socializare; 
- alimentatie corespunzatoare in limita alocatiei de hrana stabilita de legislatia in vigoare, 

prin servirea zilnica a doua mese, mic dejun si pranz; 
-dezvoltarea de programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale 

parintilor si a violentei in familie; 
- programe de abilitare si reabilitare; 
- depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii 

sai; 
- realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii sau dupa caz in programul 

individualizat de interventie. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate; 



- personalul “Centrului îngrijire zi” face toate demersurile necesare pentru a stabili relaţii 
de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul îngrijire zi. 

 
    c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 
care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea 
urmatoarelor activitati: 

- asigurarea continuitatii serviciilor sociale furnizate pentru a preveni o situatie de 
dificultate; 

- respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale fara discriminare de de rasa, sex, 
religie, opiniesau orice alta circumstanta personala sau sociala. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
urmatoarelor activitati; 

- asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfasurarea activitatilor; 
- propune participarea personalului la programe de instruire si perfectionare; 
- intocmirea fiselor de post cu atributii bine definite si clare, la initiativa sefului DGAS 

Alexandria.  
 

 
     ARTICOLUL 8     

     Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de Personal 
 
(1) Serviciul social "Centrul îngrijire zi" funcţionează cu un număr de 2 salariati, din care: 

    a) asistent medical; 
    b) bucatar; 
    (2) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 
prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

(3) Raportul angajat/beneficiar este de 2/10. 
 
 
 
 
 
 

    ARTICOLUL 9 
Personalul de conducere 

 
    (1) Managementul centrului îngrijire zi pentru minori este asigurat de functionarii publici 
din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, conform fiselor de post. 
    (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
    a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
    b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii 
sociale; 
    c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
    d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor 
mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 



    e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
    f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
    g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
    h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
    i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 
ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
    j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 
activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
    k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
    l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, 
precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
    n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 
    o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar; 
    p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
    q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
    r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
 

    (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 
de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, 
cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face 
în condiţiile legii. 
 
 
 

    ARTICOLUL 10 
               Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 
                     Personal de specialitate şi auxiliar 

 
    (1) Personalul de specialitate poate fi: 
     a) asistent medical generalist (325901). 
    (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
    a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
    b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării 
de resurse; 
    c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
    d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
    e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
    f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 



g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 

                               ARTICOLUL  11 
    Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

    Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 
mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 
    a) muncitor calificat (bucatar). 
     

 
 
 

  ARTICOLUL 12 
    Finanţarea centrului 

Finantarea cheltuielilor de functionare, resursele umane si materiale necesare desfasurarii 
activitatii, este asigurata din bugetul local. 

 
                            ARTICOLUL 13 
                             Dispozitii finale 
Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Centrului îngrijire zi intra in vigoare 

de la data aprobarii acestuia de catre Primaria mun. Alexandria. 
Prezentul Regulament se completeaza de drept cu reglementarile legale in vigoare.   
 Activitatea din cadrul Centrului îngrijire zi se desfasoara in baza Regulamentului de 

Ordine Interioara aprobat de catre conducerea unitatii. 
 

 
 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ 
   CONSILIER, 
  Mocanu Daniel Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


