
       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a 

”Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”  

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al ”Centrului de consiliere 

pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”, 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 serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali. 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

Serviciul social ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”, cod 

serviciu social 8899 CZ-VD-I, administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 și 

funcționează în imobilul situat în mun. Botoșani, str. I.C.Brătianu nr. 59, jud. Botoșani. 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

 



Scopul serviciului social ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”, 

este de a proteja copilul împotriva oricăror forme de violență -  abuz, neglijare, trafic, migrație ilegală, 

răpire, pornografie prin internet și de a interveni în cadrul sistemului său familial. 

 

ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”, 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale: 

-  Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; 

-  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 2014; 

- Hotărârea de Guvern nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei - Cadru privind prevenirea 

și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și 

de violență în familie, respectiv Metodologia de intervenție multidisciplinară și 

interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, 

copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor 

forme de violență pe teritoriul altor state. 

- Ordinul 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile 

generale de asistență socială a copilului și serviciile publice de asistență socială/persoane cu 

atribuții de asistență socială în domeniul protecției drepturilor copilului. 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români 

neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială în favoarea acestora. 

- Hotărârea Guvernului 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii  

precum și a altor acte normative secundare. 

 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: 

- Anexa 2 din ORDINUL Nr. 177 din 16 decembrie 2003 privind aprobarea standardelor 

minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat. 

 



 (3) Serviciul social ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”, este 

înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 68 din  

23.12.2004, urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani 

și a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza Dispozițiilor HG nr. 1434/2004 privind 

atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 107 din 12.08.2010 

denumirea „Compartiment de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie copii” se 

modifică în „Compartiment de intervenţie specializată în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie 

copii” iar prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 59/27.04.2017, s-a redenumit in ,,Centrul 

de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat,, cu doua compartimente („Compartimentul de 

intervenţie specializată în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie copii” şi Compartimentul 

”Violenta in familie,,). 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”, 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 de consiliere 

pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”, 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) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, 

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; 

g) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

h) realizarea unei intervenţii specializate, prin echipe pluridisciplinare; 

i) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

j) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi 

îndeplinirea obligaţiilor parentale; 



k) 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; 

l) colaborarea serviciului social cu serviciul public de asistenţă socială, precum și cu celelalte instituții 
publice de la domiciliul copilului/familiei.   

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi 

exploatat Botoşani” sunt: 

a) copii victime ale oricăror forme de violență/abuz; 

b) copii români lipsiți de supraveghere părintească pe teritoriile altor state; 

c) familii cu copii aflate în situație de risc; 

d)  persoane victime ale violenței în familie. 

 

 (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare; 

Acordarea serviciilor nu este condiţionată de furnizarea unor anumite acte la dosar de către clienţi. 

Totuşi, în procesul de evaluare a situaţiei vor fi solicitate o serie de acte şi documente care să 

evidenţieze/clarifice problemele semnalate, pentru o mai bună înţelegere a nevoilor copilului şi 

familiei, în scopul identificării alternativei optime de sprijin. 

Actele necesare pentru întocmirea şi actualizarea dosarului social al copilului sunt solicitate 

persoanelor implicate în funcţie de caracteristicile şi particularităţile fiecărui caz în parte, aşa cum sunt 

acestea identificate în procesul de evaluare. 

b) Acte care sunt cel mai frecvent solicitate clienţilor serviciului: 

 acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, paşaport); 

 acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces); 

 acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor, după caz (ex: 

hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului; hotărâri 

judecătoreşti privind modul în care se exercită autoritatea părintească; hotărârea 

judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea unui minor, etc); 

 documente care să ateste situaţia locativă a familiei; 

 adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa 

veniturilor); 

 adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie, după caz; 

 adeverinţe şi caracterizări şcolare; 

 declaraţii; 

 alte acte/documente, după caz. 

  



 (3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

a) expirarea perioadei  pentru care a fost încheiat contractul; 

b) acordul părţilor privind încetarea contractului; 

c) scopul contractului a fost atins; 

d) forţa majoră, dacă este invocată. 

e) solicitare din partea beneficiarilor de retragere a cererii referitoare la includerea in  program de 

consiliere psiho-socială ; 

f) schimbarea domiciliului beneficiarului pe raza altui judeţ şi orientarea acestuia către servicii 

sociale specializate din unitatea administrativ teritorială unde locuieşte în prezent; 

g) transferul cazului beneficiarului pentru care s-a instituit o măsură specială de protecţie, conform 

Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată 2014 către 

Serviciul pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate şi Management de Caz (Compartimentul 

plasamente familiale şi tutelă/Compartimentul asistenţă maternală/Compartimentul protecţie de tip 

rezidenţial) în vederea continuării demersurilor legale în acest tip de cazuri; 

h) atingerea obiectivelor stabilite în planul personalizat de consiliere; 

i) transmiterea documentelor solicitate de către instanţele judecătoreşti, Inspectoratele de Poliţie 

Judeţene după realizarea raportului referitor la copil, conform art. 139 din Legea 272 / 2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. 

j) referirea cazului către alte instituţii. 

 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, 

neglijat şi exploatat Botoşani”,  au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 

opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 

deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. 

 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, 

neglijat şi exploatat Botoşani”,  au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament; 

e) să respecte ordinea și liniștea publică în spațiile în care funcționează centrul, să nu comită acte de 

violență împotriva persoanelor/salariaților, bunurilor și să nu aducă amenințări grave demnității 
salariaților din cadrul serviciului social. 

 



 

ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 

Principalele funcţii ale serviciului social ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi 

exploatat Botoşani”,  sunt următoarele: 

 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. desfăşoară programe de  consiliere psiho – socială în raport cu nevoile identificate ale grupului ţintă 

ce vizează prevenirea şi combaterea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, sub orice formă, 

inclusiv a migraţiei ilegale, traficului de copii, exploatării sexuale şi exploatării prin muncă, precum şi 

a cauzelor care pot determina separarea copilului de familia acestuia; 

3. asigură suportul emoţional al copilului în vederea depăşirii situaţiilor traumatice (determinate de 

încălcarea drepturilor sale prin expunerea  la diverse forme de abuz/violență) prin intervenţii specifice: 

 evaluare şi consiliere  psiho - socială, însoţire şi asistare  în faţa altor autorităţi; 

4 . realizează evaluarea iniţială şi complexă a cazurilor de abuz/violență asupra copilului precum si 

planul de reabilitare/recuperare, în echipa interdisciplinara si interinstituțională şi realizează 

demersurile necesare, în conformitate cu  Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată 2014  şi Metodologia - cadru; 

5.asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului aflat în situaţie de risc şi 

identifică alternative in interesul superior al acestuia. 

 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. promovarea unor campanii de informare și conștientizare (în colaborare cu celelalte instituții 

abilitate) orientate către copil, familie, publicul larg, în vederea protejării copiilor împotriva oricăror 

forme de violență, a exploatării economice și a traficului; 

2.conștientizarea publicului larg cu privire la existența liniei destinate copilului (la nivel județean  

Telefonului Copilului 0231/983 și la nivel național a numărului unic 021/116.111) ; 

3.promovează şi sprijină comunităţile rurale/societatea civilă/alte instituţii guvernamentale în  

derularea campaniilor/ programelor din domeniul prevenirii diverselor forme de  abuz, neglijare,  

exploatare, trafic şi migraţie; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate. 

 



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, potrivit scopului acestuia, 

prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.identifică familii cu copii aflaţi în situaţie de risc, beneficiarii serviciilor (direct sau prin intermediul 

partenerilor) şi reţeaua de servicii specifice nevoilor acestora, în colaborare cu autorităţile publice 

locale, judeţene şi centrale; 

2.verifică  şi soluţionează toate sesizările privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic,  

migraţie copii, precum si orice formă de violentă asupra copilului, în  colaborare cu autorităţile publice 

de la domiciliul copilului (Primărie, Post de poliţie, Şcoală, Consiliul Comunitar Consultativ, Cabinete 

medicale individuale, Parohii, mass – media, etc); 

3.evaluează nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi, utilizând procedurile şi instrumentele specifice 

compartimentului şi stabileşte reţeaua socială competentă pentru soluţionarea cazului.  

 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3.sprijinirea autorităţile administraţiei publice locale în scopul promovării şi respectării Legii nr. 272 

/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata 2014; 

4.susținerea procesului de monitorizare  a serviciilor  pentru copil şi familie  în cadrul comunităţii, de 

către persoanele cu atribuţii în domeniu ;  

5. sprijinirea structurilor comunitare consultative în activitatea de protecţie a copilului aflat in situații 
de abuz/neglijare.       

 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. stabilirea necesarului anual de consumabile pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor 

specifice serviciului social 

2. utilizarea eficientă a bunurilor aflate în inventarul propriu şi răspunderea materială pentru 

eventualele lipsuri constatate în condiţiile legii ; 

3. respectarea normelor de protecţia muncii, normelor igienico-sanitare şi măsurilor de prevenire a 

incendiilor; 

4. manifestarea responsabilităţii privind integritatea şi buna funcţionare a bunurilor mobile şi imobile 

de la locul de muncă. 

 

 



 

 

 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

Serviciul Social ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”,  

funcţionează cu un număr de 7 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Botoșani 

nr. 59 din data de 27.04.2017 din care: 

a) personal de conducere: funcţia de conducere este asigurată de către şeful Serviciului Comunitar 

Specializat destinat Protecției Copilului Botoșani; 

b) personal de specialitate: 

- 5 consilieri, 

- 1 expert, 

- 1 psiholog. 

 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/25 cazuri active 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este asigurat de şeful Serviciului Comunitar Specializat destinat Protecției 

Copilului Botoșani. 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 



a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

propune organului competent măsuri de îmbunătățire a activității, cu respectarea prevederilor legale 

din domeniul furnizării serviciilor sociale; 

b) elaborează rapoartele privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi 

realizează proceduri de lucru  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) realizează 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, conform standardelor minime obligatorii și a legislației specifice; 

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) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

o) realizează modelul – standard pentru  contractul cu beneficiarul programului de consiliere și 

încheie contractul cu beneficiarul, în numele instituției; 

p) 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. 

 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorului serviciului se face în 

condiţiile legii. 

 

 

ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate  

 

(1) Personalul de specialitate, cu statut de funcţionar public (5 consilieri şi 1 expert), este compus din: 

a) asistent social (263501),  cu statut de  funcţionar public -  3 consilieri şi 1 expert; 

b) psiholog (263411), cu statut de funcţionar  public – 1 consilier; 

c) 1 psiholog (263411) , post contractual; 

d) 1 sociolog ( 263201), cu statut de funcţionar public (1 consilier). 

 

(2) Atribuţii generale 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 servicii sociale /instituţii, 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. 

 

(3) Atribuţii specifice ale personalului de specialitate: 

Atribuţii ale asistentului social (cod COR 263501) cu statul de funcţionar public (consilier, expert): 

a) Colaborează cu personalul de specialitate de la celelalte servicii din cadrul DGASPC în scopul 

soluţionării optime a cazurilor repartizate; 

b) Identifică şi evaluează persoanele/familiile cu copii ce traversează o perioadă de criză, în vederea 

depistării precoce a cazurilor de abuz/neglijare/exploatare/trafic/migraţie/violență în familie; 

c) Instrumentează cazurile de abuz/neglijare/exploatare/trafic /violență în familie, respectând etapele 

obligatorii prevăzute de standardele minime obligatorii pentru intervenţia în situaţii de acest tip; 

d) Instrumentează cazurile pentru plasament în regim de urgenţă conform procedurii legale şi în 

termenele prevăzute de lege şi înaintează propuneri către Serviciul juridic în interesul superior al 

copilului aflat în situaţii de risc 

e) Întocmeşte rapoarte (conform art. 139 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată 2014)  la solicitarea instanței, poliției, în situații de abuz/suspiciune 

de abuz asupra copilului;  

f) Întocmeşte în colaborare cu psihologul/psihopedagogul, planul de reabilitare şi/sau reintegrare 

pentru copiii care rămân în familie, victime ale violenței în familie şi monitorizează implementarea 

acestuia; 

g) Consiliază  beneficiarii serviciului în baza planului personalizat de consiliere, planului de 

reabilitare şi/sau reintegrare (după încheierea Contractului cu familia), întocmit conform prevederilor 

legale; 

h) Colaborează cu personalul de specialitate de la Autoritatea Tutelară de la primăriile municipale, 

orăşeneşti şi comunale, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Botoșani, Serviciul Județean de Medicină Legală, Agenția Națională împotriva Traficului de 

Persoane,  Serviciul de Stare Civilă, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia de 

Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean, preoţii parohi, liderii formali şi informali din cadrul 

comunităţilor, consiliile comunitare consultative, în scopul instrumentării cu celeritate a cazurilor 

repartizate și a realizării managementului de caz; 

i) Colaborează cu membrii reţelei comunitare (Consiliile Comunitare Consultative) în scopul 

identificării de soluţii în cazul comunităţii pentru copiii aflaţi în situaţii de risc; 

j) Evaluează în teren cazuistica repartizată, întocmeşte fișa de evaluare iniţială și raport de evaluare 

detaliată, adună probe şi documente relevante pentru soluţionarea cazului în interesul superior al 

copilului; 

k) Consiliază  orice familie/persoană care solicită informaţii privind protecţia drepturilor copilului; 

l) Asigură consilierea copilului în vârstă de peste 10 ani pentru a fi capabil să decidă alternativa 

favorabilă interesului superior al acestuia;  

m) Elaborează şi organizează în colaborare cu psihologul programe de educaţie parentală cu privire la 

problematica abuzului, neglijării, exploatării şi traficului de copii. 

 

Atribuţii ale psihologului (cod COR 263411) cu statutul de funcţionar public 

(consilier)/contractual: 



a) Colaborează cu personalul de specialitate de la celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi cu alte instituţii acreditate în scopul soluţionării cu 

celeritate a cazurilor repartizate;  

b) Realizează evaluarea copilului aflat în situaţii de risc, din punct de vedere al: 

1. stării de sănătate mentală, în limitele competenţei psihologului; 

2. dezvoltării cognitiv - comportamentale; 

4.  personalităţii; 

5.  contextului socio - familial  în care se află copilul; 

6.  identificării simptomelor de stres posttraumatic. 

c) Realizează consilierea familiilor și copiilor aflați în situație de risc/abuzați/neglijați/victime ale 

oricărei forme de violență; 

d) Realizează  raportul referitor la copil, conform art. 139 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată 2014, în colaborare cu asistentul social, la solicitarea 

instanței/poliției/alte autorități publice; 

e) Acompaniază, atunci când cazuistica o impune, copilul în instanţă sau în faţa altor autorităţi, în 

condiţiile legii; 

f) Acordă asistenţă  copilului expus oricărei forme de violență, urmărind: 
1. ameliorarea reacţiilor emoţionale şi comportamentale dezvoltate de către copil ca răspuns la 

experienţa cu potenţial psiho-traumatizant la care a fost expus; 

2. identificarea de noi strategii pentru a face faţă situaţiilor de criză; 
3. întărirea capacităţii familiilor de a depăşi dificultăţile psiho – sociale pentru a-şi asuma 

responsabilităţile parentale şi pentru a evita afectarea  relaţiilor familiale;  

4. prevenirea separării copilului de familia sa /prevenirea intrării copilului în sistemul de protecţie 
a copilului. 

 

h)  Colaborează cu membrii echipei interdisciplinare  la întocmirea planului personalizat de consiliere 

și a planului de reabilitare și/sau reintegrare, în baza contractului încheiat cu familia, în scopul 

realizării managementului de caz, conform metodologiei cadru; 

i)  Mediază legătura dintre copil-familie şi comunitate, sprijină şi consiliază părinţii copilului în 

vederea prevenirii separării de familia sa; 

j)  Asigură consiliere copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, în exercitarea dreptului său la libera 

exprimare a opiniei pentru a fi capabil să hotărască alternativa favorabilă interesului său superior; 

k)  Întocmeşte în colaborare cu asistentul social planul de reabilitare şi/sau reintegrare socială pentru 

copiii abuzaţi/ expuși la orice formă de violență care rămân în familie, în baza contractului încheiat 

cu familia şi monitorizează implementarea acestuia, conform prevederilor legale şi a standardelor 

minime obligatorii; 

l)  Prezintă opinia copilului care a împlinit vârsta de 10 ani şi îl asistă în prezentarea opiniei sale în faţa 

autorităţilor; 

m)   Întocmeşte Fişa de evaluare iniţială și Raportul de evaluare detaliată,  în colaborare cu asistentul 

social şi îl înaintează şefului ierarhic; 

n)  Evaluează contextul familial al copilului aflat în situaţii de risc, la domiciliul acestuia, în echipă cu 

asistentul social; 

o)  Iniţiază şi susţine campanii de promovare a drepturilor copilului şi prevenirii abuzurilor și violenței 

în comunitate, şcoli, etc. 

  p) Evaluează cazurile de violenţă în familie/violență asupra copilului sesizate de către poliţie şi/sau 

alte persoane fizice/juridice şi stabileşte reţeaua socială de intervenţie pentru soluţionarea cazurilor; 

t)  Colaborează cu instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie și a 

oricărei forme de violență asupra copilului: Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul Judeţean 

de Jandarmi, Poliţia locală, Direcţia de Sănătate Publică, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Protopopiat, ONG-uri, etc.; 

  x) Consiliază/informează/orientează agresorii, la solicitarea acestora, în colaborare cu 

reprezentanţii poliţiei şi jandarmeriei, către unităţile medicale în scopul asigurării asistenţei de 

specialitate;  



 z) Asigură consilierea victimei/agresorului (VI/A), în vederea gestionării conflictelor şi 

managementul situaţiilor de criză în scopul armonizării relaţiilor intrafamiliale şi prevenirii 

revictimizării. 

 

Atribuţii specifice ale sociologului cu statut de funcţionar public (consilier): 

a) Colaborează cu personalul de specialitate de la celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în scopul soluţionării optime a lucrărilor repartizate; 

b) Informează şi prezintă liderilor formali şi informali comunitari obiectivele programelor 

desfăşurate de către „Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”, 

strategia judeţeană şi strategia naţională în domeniul protecţiei drepturilor copilului;  

c) Monitorizează cazurile instrumentate de către specialiştii „Centrul de consiliere pentru copilul 

abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”, prin verificarea fişelor de închidere a cazului şi 

completarea bazei de date; 

d) Colaborează cu personalul de specialitate de la Autoritatea Tutelară de la primăriile municipale, 

orăşeneşti şi comunale, Serviciul de Stare Civilă, Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie, preoţii parohi, liderii formali şi informali din cadrul comunităţilor, în scopul diseminării 

tuturor informaţiilor, inclusiv prevederile legale cu privire la rolul autorităţilor locale în protecţia 

copilului şi importanţa colaborării cu „Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi 

exploatat Botoşani”; 

e) Contribuie la popularizarea dispoziţiilor legale din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a 

respectării acestor drepturi, către liderii formali şi informali, părinţi, copii; 

f) Întocmeşte proiectele rapoartelor privind activitatea „Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, 

neglijat şi exploatat Botoşani”; 

g) Realizează activitatea de monitorizare a activităţii „Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, 

neglijat şi exploatat Botoşani” prin actualizarea bazei de date (registru de consiliere şi bază de 

date pentru înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea cazurilor de abuz/neglijare) cu beneficiarii 

serviciilor şi o transmite periodic/la cerere Serviciului Monitorizare din cadrul instituţiei;  

h) Întocmeşte şi înaintează către Comisia pentru Protecţia Copilului Botoşani, trimestrial sau la 

cerere, situaţia copiilor abandonaţi în unităţi sanitare; răspunde sesizărilor de identificări/dispariţii 

copii primite de la diferite instituţii din ţară (DGASPC, IPJ etc.) 

i) Înaintează către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, la sfârşitul fiecărei luni, 

dispoziţiile/ordonanţele preşedinţiale ale copiilor pentru care s-a instituit măsura plasamentului în 

regim de urgenţă la Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă Botoşani / asistent 

maternal profesionist, în vederea întreruperii acordării alocaţiilor de stat 

părinţilor/reprezentanţilor legali la care copilul s-a aflat în îngrijire; 

j) Realizează cercetări şi studii sociologice referitoare la problematica copiilor şi la respectarea 

drepturilor copiilor, în colaborare cu asistenţii sociali şi psihologii din cadrul „Centrul de 

consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani”; 

k) Oferă oricărui copil posibilitatea de a sesiza orice situaţie ce reprezintă  încălcări ale drepturilor 

sale, inclusiv orice formă de abuz/neglijare/exploatare/trafic suferite din partea familiei sau a 

terţelor persoane, în vederea rezolvării problemei şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

copilului; 

l) Oferă oricărui copil posibilitatea de a solicita asistenţă şi sprijin pentru ascultarea  şi implicarea sa 

în orice problemă care îl priveşte sau îi poate afecta interesele. 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 



La serviciul social ”Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Botoşani” 

activităţile auxiliare (asigurare curățenie, aprovizionare, mentenanţă, achiziţii, întreţinere, reparaţii, 

evidenţă contabilă etc.) sunt asigurate de către  personalul compartimentelor de specialitate din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Botoşani. 

 

ARTICOLUL 12 

Finanţarea serviciului social 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere 

asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime 

de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor servicului social „Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 

Botoşani” se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul Consiliului Judeţean Botoşani (prin intermediul D.G.A.S.P.C. Botoşani); 

b) bugetul de stat. 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legislaţiei specifice în vigoare din domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului, cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi ale hotărârilor Consiliului 

Judeţean Botoşani.  

     

 

 

 

       PREŞEDINTE,                                                                            Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Costică Macaleţi                                                                          Marcel - Stelică Bejenariu 

 
 


