
            

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi 

”Centrul de recuperare SERA Botoșani” 

 

 

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ”Centrul 

de recuperare SERA Botoșani”, 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, vizitatori. 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

Serviciul social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani”, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este 

administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, furnizor 

acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.00048 și funcționează în sediul situat în 

mun. Botoșani, str. Ion Pillat nr. 28, parter, jud. Botoșani. 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” este asigurarea accesului copiilor 

diagnosticați cu diferite dizabilități, la găzduire pe timpul zilei, îngrijire, educaţie, recuperare şi 

reabilitare, activităţi de recreere şi socializare, activităţi de specialitate în scopul dobândirii de 

deprinderi de viaţă independentă, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și 

combaterii riscului de excluziune socială, reintegrării familiale şi socio-profesionale, a recuperării 

complexe, în limitele potențialului restant al fiecărui copil asistat, promovării incluziunii sociale și 

creșterii calității vieții fiecărui beneficiar.  

 

ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, 

cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime 

obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi.  

(3) Serviciul social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 82/29.07.2013 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, ca structură a Complexului de servicii comunitare 

pentru copilul cu dizabilități ”Sfântul Spiridon”. 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
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(1) Serviciul social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” 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 ”Centrul de recuperare 

SERA Botoșani” 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, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; 

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/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” sunt: 

a) beneficiari direcți sunt: copii cu diferite dizabilități, încadrați într-un grad de handicap, cu vârsta 

cuprinsă între 3- 16 ani, din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani (beneficiari ai unei măsuri speciale de 

protecție) și din comunitate (județul Botoșani); 

b) beneficiari indirecți sunt: părinții/aparținătorii și alți membri ai familiilor copiilor înscriși în 

centru, precum și comunitatea din care provin. 

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

a) acte necesare: 

− Cerere a părintelui/reprezentantului legal al copilului adresată Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Botoșani și aprobată de conducerea instituției; 

− Copie xerox după certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită înscrierea; 

− Copie xerox după hotărârea, certificatul de încadrare într-un grad de handicap și planul de 

abilitare – reabilitare a copilului cu dizabilități; 

− Copii xerox după C.I. / B.I. ale membrilor familiei naturale/familiei substitut; 

− Copie xerox după certificatul de căsătorie al părinţilor/sentința de divorț/certificatul de deces; 

− Adeverinţe medicale de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate a copilului și 

familiei;  

− Certificat medical/adeverință medicală cu diagnosticul copilului și recomandarea medicului 

specialist pentru recuperare; 

− Anchetă socială efectuată de Autoritatea Tutelară de la domiciliul beneficiarului cu recomandarea 
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înscrierii copilului în centru;  

− Adeverinţă de elev, dacă este cazul; 

− Orice alte documente conținând informaţii utile pentru recuperarea copilului. 

b) Oferirea serviciilor se face numai în baza unui contract cu familia/reprezentantul legal al copilului, 

care oferă posibilitatea participării şi responsabilizării părţilor implicate. 

Contractul pentru furnizarea de servicii sociale este actul juridic încheiat între furnizorul de servicii 

şi beneficiar (părinţii sau reprezentanţii legali), care exprimă acordul de voinţă al acestuia în vederea 

acordării de servicii sociale pentru copil, prin care se menţionează condiţiile în care se vor oferi 

serviciile şi responsabilităţile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada 

de timp stabilită.  

Acest contract este un instrument utilizat în cadrul procesului de monitorizare şi stabileste 

modalităţile concrete de aplicare a PIP din perspectiva implicării familiei copilului. Contractul iniţial 

se încheie pentru 6 luni. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților, prin act adițional, 

și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului și, după caz, revizuirea 

planului de intervenție. 

În cazul prelungirii înscrierii în centru, au prioritate copiii care provin din: 

- familii cu un nivel de trai foarte scăzut; 

- familii monoparentale; 

- familii cu mai mult de un copil încadrat într-un grad de handicap; 

- părinții sunt plecați în străinătate iar copiii sunt în grija bunicilor sau a altor persoane; 

- unul sau ambii părinți sunt încadrați într-un grad de handicap; 

- copiii preșcolari. 

Modelul de Contract pentru furnizarea de servicii sociale îl reprezintă anexa Ordinului ministrului 

muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru 

acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii, acreditaţi conform legii, cu 

beneficiarii de servicii sociale. 

Obiectul contractului de furnizare de servicii îl constituie acordarea de servicii de evaluare, consiliere 

și asistență terapeutică pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor oferite în cadrul ”Centrului de recuperare SERA Botoșani” 

Serviciile oferite în cadrul centrului încetează în următoarele situații: 

− Expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 

− Acordul părţilor privind încetarea contractului; 

− Scopul contractului a fost atins; 

− Forța majora, dacă este invocată; 

− Schimbarea domiciliului beneficiarului și imposibilitatea deplasării la centru. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” 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 participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) 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 recuperare SERA Botoșani” 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 contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
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funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

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

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” sunt următoarele: 

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

activităţi: 

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

2. realizează evaluare globală şi personalizată a beneficiarilor, cu precizarea nivelului de dezvoltare a 

funcţiilor psihice, potenţialului de dezvoltare şi stabilirea cerinţelor educative speciale; 

3. elaborarea documentelor şi materiale instructiv-educative, a fişelor de observaţie centrate pe copil/ 

pe grupul de copii şi implicarea personalului în utilizarea acestora în activităţile cu caracter 

instructiv-educativ desfăşurate; 

4. furnizează activități de recuperare sau de compensare a unor dizabilităţi la nivelul proceselor 

cognitive, a limbajului şi motricităţii, în vederea reducerii/ limitării de activitate și creșterii 

participării sociale. 

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

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. campanii de sensibilizare asupra problematicii copiilor cu dizabilități; 

activități terapeutice desfășurate în comunitate; 

2. implicarea comunității și formarea conștiinței sociale cu privire la problematica persoanelor cu 

dizabilități; 

3. 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. informarea opiniei publice asupra beneficiilor creşterii copilului într-un mediu familial; 

2. popularizarea drepturilor copilului (prezentarea drepturilor şi libertăţilor, nevoilor şi mijloacelor 

de protecţie), a măsurilor şi serviciilor specifice pentru protecţia copiilor aflaţi în dificultate; 

3. promovarea imaginii ”Centrului de recuperare SERA Botoșani”, a serviciilor pe care această 

instituție le oferă copilului şi familiei. 

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. prin interviuri cu beneficiarii; 

4. prin constatări şi observare directă efectuate de personalul specializat. 

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

următoarelor activităţi: 

1. asigurarea personalului de specialitate necesar acordării serviciilor de recuperare; 

2. asigurarea resurselor materiale necesare desfășurării activităților terapeutice: materiale 

educaționale, mobilier adaptat, spații de lucru adecvate. 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” funcţionează cu un număr de 8 posturi, 

total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 59/27.04.2017, din 

care: 

a) personal de conducere: conducerea ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” este asigurată de şeful 

de centru din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilități ”Sfântul 

Spiridon” Botoşani, structură funcţională din organigrama D.G.A.S.P.C. Botoşani din care face parte 

serviciul social. 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii: 1; 
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d) voluntari: conform contractelor de voluntariat încheiate cu respectarea prevederilor legale. 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1 angajat la 4 beneficiari. 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este reprezentat de şeful de centru din cadrul Complexului de servicii 

comunitare pentru copilul cu dizabilități ”Sfântul Spiridon” Botoşani, structură funcţională din 

organigrama D.G.A.S.P.C. Botoşani din care face parte serviciul social. 

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

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

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

(3) Funcţia 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 conducătorului serviciului social se face în 

condiţiile legii. 

 

ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar: 

(1) Personalul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului social este: 

a) psiholog (263411) - 1 post; 

b) psihopedagog (263412) - 1 post; 

c) kinetoterapeut (226405) - 1 post;  

d) logoped (226603)  – 1 post; 
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e) asistent social (263501) – 1post; 

f) instructor de ergoterapie (223003)   - 1 post; 

g) masor (325501) – 1 post; 

 

Atribuţii specifice ale logopedului: 

a) Evaluează nivelul de dezvoltare globală a persoanei cu deficiență, ca fundament de lucru în 

procesul de terapie a tulburărilor de limbaj; 

b) Depistează și examinează copiii cu tulburări de limbaj în vederea instituirii terapiei 

tulburărilor de limbaj; 

c) Elaborează planul terapeutic pentru copiii cu tulburări de limbaj și formulează obiectivele pe 

termen lung, mediu și scurt, urmărite în terapia tulburărilor de limbaj și le consemnează în fișa 

logopedică; 

d) Formează grupele de terapie în funcție de criteriile: diagnostic logopedic, diagnostic 

diferențial, vârstă cronologic/vârstă mintală, nivelul de dezvoltare cognitivă, afectivă, motrică, 

socială; 

e) Colaborează cu membrii echipei pluridisciplinare în vederea întocmirii și revizuirii periodice 

a planului individualizat de protecție, programelor de intervenție specifică și planului de servicii 

personalizat care să urmărească atât ameliorarea deficienței, cât și dezvoltarea armonioasă a copilului 

cu deficiență; 

f) Informează categoriile  de personal care intră în contact cu beneficiarii în legătură cu unele 

aspecte ce ţin de tulburările de limbaj ale copilului;  

g) Este la curent cu legislația în vigoare și cu literatura de specialitate în domeniu în scopul unei 

permanente perfecționări profesionale. 

 

Atribuții specifice ale psihologului: 

a) Realizează psihodiagnosticul şi evaluarea clinică a beneficiarilor centrului, urmărind: 

- evaluare subiectiv-emoţională; 

- evaluare cognitivă; 

- evaluare comportamentală; 

- evaluarea simplă a personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive; 

- evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă 

problemele psihologice; 

 - evaluarea dezvoltării psihologice. 

b) Realizează intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică pentru beneficiarii centrului constând 

în: 

- educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, prevenirea 

îmbolnăvirilor; 

- intervenţii specifice din aria psihopedagogiei speciale (logopedie); 

- consiliere şi terapie suportivă; 

- optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere. 

c) Cunoaşte informaţii despre copiii înscriși la programe terapeuticei în cadrul centrului 

referitoare la: nivelul de dezvoltare neuropsihomotorie, caracteristicile stadiilor de dezvoltare şi a 

personalităţii beneficiarilor, antecedentele medicale cu impact asupra dezvoltării cognitive, traseul 

educaţional, capacitatea de învăţare, nivelul cunoştinţelor şi achiziţiilor şi gradul lor de asimilare, 

cerinţele educative speciale, măsuri psihopedagogice în activitatea de învăţare; 

d) Realizează ședințe de consiliere și grupuri de suport pentru beneficiarii cu manifestări 

discomportamentale și dificultăți de relaționare și consemnează rezultatele întâlnirilor în 

instrumentele de lucru; 

e) Colaborează cu cu membrii echipei pluridisciplinare în vederea întocmirii și revizuirii 

periodice a planului individualizat de protecție, programelor de intervenție specifică și planului de 

servicii personalizat; 

f)  Informează instructorii de educaţie şi celelalte categorii de personal care intră   în contact cu 

beneficiarii în legătură cu unele aspecte ce ţin de psihologia copilului aflat în dificultate;  

g) Pregăteşte împreună cu alte categorii de personal copilul în vederea integrării/reintegrării în 

familia naturală, familia de adopţie sau de plasament; 

h) Ţine legătura cu cadrele didactice și monitorizează evoluția școlară a copiilor înscriși intr-o 
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formă de învățământ din cadrul centrului; 

i) Elaborează documente şi materiale instructiv-educative, fişe de observaţie centrate pe copil şi 

pe grupul de copii acordând consiliere de specialitate instructorilor de educaţie, în utilizarea acestora 

în activităţile instructiv-educative desfăşurate; 

j) Este la curent cu legislația în vigoare și cu literatura de specialitate în domeniu în scopul unei 

permanente perfecționări profesionale. 

 

Atribuţii specifice ale asistentului social: 

a) Întocmește și gestionează dosarul social al beneficiarilor repartizați conform standardelor 

minime obligatorii; 

b) Întocmeşte documentaţia necesară reevaluării situaţiei psiho-socio-familiale pentru 

copiii/tinerii înscriși într-un program de recuperare în cadrul complexului, în termenele stabilite de 

legislație; 

c) Colaborează cu cu membrii echipei pluridisciplinare în vederea întocmirii și revizuirii 

periodice a planului individualizat de intervenție, a programelor de intervenție specifică și planului 

de servicii personalizat; 

d) Identifică și evaluează nevoile copilului aflat în dificultate conform metodologiei de lucru; 

e) Actualizează permanent baza de date a complexului; 

f) Oferă asistență și sprijin copilului cu dizabilități în vederea reintegrării sociale și familiale și 

obținerea drepturilor sociale; 

g) Efectuează vizite la domiciliul copilului sau după caz la domiciliul membrilor familiei lărgite 

și întocmește rapoarte de vizită;  

h) Intermediază relația dintre copil și serviciile aflate în comunitate în scopul evitării 

marginalizării și excluderii sociale; 

i) Consiliază familia copilului cu privire la necesitatea menținerii copilului în familie și evitarea 

instituționalizării; 

j) Este la curent cu legislația în vigoare și cu literatura de specialitate în domeniu în scopul unei 

permanente perfecționări profesionale. 

k) Efectuează serviciul de permanență la nivelul complexului, conform programării lunare, 

semnalând în registrul special toate evenimentele deosebite desfășurate în intervalul de care 

răspunde. 

 

Atribuţii specifice ale kinetoterapeutului: 

a) Stabileşte planul terapeutic  pentru fiecare beneficiar, obiectivele specifice, programul de 

lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, prevenirea sau 

recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului; 

b) Utilizează tehnici, exerciţii, aplicaţii şi procedee conform conduitei terapeutice şi obiectivelor 

fixate; 

c) Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 

d) Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă de pacient şi instruieşte 

aparţinătorii sau persoanele implicate în îngrijirea acestuia în aplicarea acelui program; 

e) Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de copil; adaptează planul de tratament în 

funcţie de evoluţia acestuia; 

f) Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul 

terapeutic; 

g) Completează permanent în fişa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate; 

h) Este la curent cu legislația în vigoare și cu literatura de specialitate în domeniu în scopul unei 

permanente perfecționări profesionale. 

 

Atribuții specifice ale masorului: 

a) Cunoaşte beneficiarii, comportamentul acestora şi dosarul medical; 

b) Aplică procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie și masaj, cu toți parametrii agentului fizic, în 

vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea 

parametrilor tehnici ai fiecărei proceduri; 

c) Supraveghează colectarea în containere speciale a materialelor şi instrumentarului de unică 

folosinţă utilizate şi se preocupă de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 



 8 

d) Utilizează cu maximă eficienţă şi responsabilitate materialele şi medicamentele recomandate, 

consemnează în fișele medicale ale beneficiarilor manevrele efectuate şi medicamentele sau 

materialele utilizate; 

e) Colaborează cu medicii de familie şi medicii specialişti din diverse servicii medicale; 

f) Cunoaşte drepturile copilului şi se preocupă de respectarea acestora, în desfăşurarea 

activităţii. 

 

Atribuţiile specifice ale psihopedagogului: 

a) Cunoaşte informaţii despre copiii rezidenți în cadrul centrului referitoare la: nivelul de 

dezvoltare neuropsihomotorie, caracteristicile stadiilor de dezvoltare şi a personalităţii beneficiarilor, 

antecedentele medicale cu impact asupra dezvoltării cognitive, traseul educaţional, capacitatea de 

învăţare, nivelul cunoştinţelor şi achiziţiilor şi gradul lor de asimilare, cerinţele educative speciale, 

măsuri psihopedagogice în activitatea de învăţare; 

 

b) Desfăşoară programe de recuperare individuale și în grup constând în: terapie ocupaţională, 

educaţională, artterapie, meloterapie, terapie logopedică, psihopedagogică, în funcţie de gradul de 

handicap și potențialul restant al fiecărui copil și consemnează rezultatele acestora în instrumentele 

de lucru; 

c) Participă la intervenţiile recuperatorii realizate în cadrul echipei pluridisciplinare alături de 

instructorii de educaţie, instructorul de ergoterapie și pedagogii de recuperare; 

d) Întocmeşte fişa de evaluare psiho-pedagogică a copilului cu dizabilităţi în care 

consemnează: rezultatele evaluării globale și personalizate a beneficiarilor cu precizarea 

diagnosticului psihopedagogic, a nivelului de dezvoltare a funcțiilor psihice, potențialului de 

dezvoltare, a nivelului de discernământ și stabilește cerințele educative speciale; 

e) Colaborează cu membrii echipei pluridisciplinare în vederea întocmirii și revizuirii 

periodice a planului individualizat de protecție, programelor de intervenție specifică și planului de 

servicii personalizat; 

f) Elaborează documente şi materiale instructiv-educative, fişe de observaţie centrate pe copil 

şi pe grupul de copii acordând consiliere de specialitate instructorilor de educaţie, instructorului de 

ergoterapie şi pedagogilor de recuperare în utilizarea acestora în activităţile instructiv-educative 

desfăşurate. 

 

Atribuții specifice ale instructorului de ergoterapie 

a) Cunoaşte stadiile de dezvoltare a copilului şi personalitatea acestuia, observată în activitatea 

profesională; 

b) Cunoaşte drepturile copilului şi se preocupă de respectarea acestora, în desfăşurarea 

activităţii; 

c) Desfășoară programe de ergoterapie cu copiii cu dizabilități, în funcție de gradul de afectare 

al fiecărui copil, pregătirea și experiența profesională, conform cu recomandările specialiștilor; 

d) Cunoaşte și folosește în activitatea profesională jocuri şi activităţi adecvate vârstei copilului; 

e) Foloseşte un limbaj adecvat copilului şi se exprimă corect; 

f) Solicită sprijinul logopedului, sau al psihologului pentru depăşirea unor dificultăţi de 

comunicare ale copilului; 

g) Participă la elaborarea de documente şi materiale educative: proiecte personalizate, fişe de 

observaţie centrate pe copil şi pe grupul de copii, în cadrul echipei pluridisciplinare; 

h) Este la dispoziţia copilului ca o persoană de referinţă, participă la organizarea diferitelor 

activități cultural-artistice și de socializare de la nivelul centrului, implică şi solicită copiii în a 

participa activ la aceste activități; 

i) Formează priceperi, deprinderi igienico-sanitare şi de autogospodărire, de relaționare 

socială, adaptate permanent  nevoilor individuale ale fiecărui copil, contribuind la formarea 

autonomiei copilului în igiena personală, alimentaţie,viaţă sănătoasă; 

j) Ascultă copilul şi se face ascultat prin metode pedagogice adecvate; 

k) Se preocupă de formarea şi dezvoltarea comportamentului social al copilului prin integrarea 

acestuia în comunitate, prin urmărirea şi susţinerea acestuia în contactele sociale;  

l) Răspunde de securitatea copiilor repartizați în timpul de lucru;  
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m) Desfășoară activitățile specifice ofițerului de serviciu, conform programării lunare,  

semnalând în registrul special toate evenimentele deosebite desfășurate în ziua respectivă. 

 

 (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 specialiştii din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 

resurse etc. 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate 

d) sesizează conducerii complexului 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. 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

-   muncitor calificat (8182014) – 1 post 

Celelalte activităţi auxiliare (de ex. mentenanţă, achiziţii, întreţinere, reparaţii, asigurare servicii 

administrative, contabilitate etc.) ale serviciului social “Centrul de recuperare SERA Botoşani” sunt 

asigurate de personalul compartimentelor de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Botoşani sau din celelalte compartimente ale Complexului de servicii 

comunitare pentru copilul cu dizabilități ”Sf. Spiridon”. 

 

Atribuțiile specifice ale muncitorului calificat: 

a) Repară şi întreţine  instalaţia centralelor termice, instalaţia termică şi sanitară din  unitate; 

b) Asigură condiţii de încălzire corespunzătoare în toate încăperile; 

c) Execută toate fazele tehnologice la pornirea cazanelor, cât şi la oprirea acestora; 

d) Nu permite intrarea în centrala termică a persoanelor străine sau a beneficiarilor; 

e) Nu are voie sa lase instalaţiile din centrala termică în stare de funcţionare  nesupravegheate; 

f) Respectă programul de căldură şi de apă caldă pentru spălătorie, baie, bucătărie  (bloc 

alimentar); 

g) Participă la aprovizionarea cu combustibil a unităţii şi va ţine evidenţa combustibilului 

consumat;  

h) Participă la verificarea periodică a instalaţiilor centralei termice, efectuată de firmele 

specializate. 

 

 

ARTICOLUL 12 

Finanţarea serviciului social 

1. În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, “Centrul de recuperare SERA Botoşani” are în 

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

minime de calitate aplicabile. 

2. Finanţarea cheltuielilor “Centrului de recuperare SERA 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 
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Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legislaţiei specifice în vigoare din domeniul 

asistenţei sociale, cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi ale hotărârilor Consiliului Judeţean Botoşani. 


