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Consiliul Local Cop a Mic

        
Anexa nr. 3 la HCL Cop a Mic nr.8/2013   

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL 
Centrului de zi 

"MARIA" Cop a Mic

   

CAPITOLUL I: DISPOZI II GENERALE  

Art. 1. 

 

Centrul de zi MARIA Cop a Mic , denumit în continuare C.Z. Cop a 
Mic

 

este organizat ca i component func ional în structura Serviciului Public 
Local de Asisten Social , aflat în subordinea Consiliului Local Co a Mic , f r 
personalitate juridic , având sediul în Localitatea Cop a Mic , str. Aleea 
Castanilor, nr. 8, jude ul Sibiu.  

Art. 2. - Regulamentul de organizare i func ionare al C.Z.Cop a Mic

 

are în 
vedere Regulamentul de organizare i func ionare, organigrama i statul de 
func iuni ale Serviciului Public Local de Asisten Social , aprobate de Consiliul 
Local Co a Mic , în condi iile legii i ale c ror norme sunt obligatorii.  

Art. 3. 

 

Atribuirea sau schimbarea de denumire a C.Z.Cop a Mic

 

se face prin 
hot râre a Consiliului Local Co a Mic , conform prevederilor legale în vigoare.  

Art. 4. - Principiile care stau la baza activit ii C.Z.Cop a Mic

 

sunt:   
a) respectarea i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
egalitatea anselor i nediscriminarea; 
b) asistarea copiilor în realizarea i exercitarea drepturilor lor;  
c) respectarea demnit ii copilului;  
d) ascultarea opiniei copilului i luarea în considerare a acesteia, inându-se cont de 
vârsta i de gradul sau de maturitate;  
e) asigurarea unei îngrijiri individualizate i personalizate a copilului;  
f) asigurarea protec iei împotriva abuzului i exploat rii copilului;  
g) asigurarea unei interven ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
h) asigurarea confiden ialit ii i a eticii profesionale;  
i) responsabilizarea p rin ilor cu privire la exercitarea drepturilor i îndeplinirea 
obliga iilor p rinte ti;  
j) primordialitatea responsabilit ii p rin ilor cu privire la respectarea i garantarea 
drepturilor copilului.  

Art. 5. -  Serviciile sociale furnizate de C.Z.Cop a Mic

 

sunt în conformitate cu 
standardele generale de calitate i cu standardele minime obligatorii, conform 
legisla iei în vigoare. 
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Art. 6. - Pachetul de servicii sociale i medicale precum i modul de acordare a 
acestora sunt stabilite potrivit reglement rilor în vigoare i în conformitate cu 
condi iile de acreditare i licen iere.  

Art. 7. 

 
Drepturile beneficiarilor sunt prev zute în Carta drepturilor beneficiarilor 

aprobat în condi iile legii.  

Art. 8. - C.Z.Cop a Mic

 

are urm toarele atribu ii principale: 
- dezvolt programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale 
parin ilor i a violen ei în familie;  
- asigur programe de abilitare i reabilitare;  
- contribuie la depistarea precoce a situa iilor de risc care pot determina separarea 
copilului de p rin ii s i;  
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, dup caz, 
în planul individualizat de protec ie. 
- asigur un program educa ional adecvat vârstei, nevoilor, poten ialului de 
dezvoltare i particularit ilor copiilor;  
- asigur activit i recreative i de socializare;  
- asigur copiilor consiliere psihologic i orientare colara i profesional ;  
- asigur p rin ilor consiliere i sprijin;   

Art. 9. a) C.Z.Cop a Mic

 

are rolul de a preveni abandonul i institu ionalizarea 
copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activit i de îngrijire, educa ie, 
recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de via independent , 
orientare colar i profesional pentru copii, cât i a unor activit i de sprijin, 
consiliere, educare pentru parin i sau reprezentan ii legali, precum i pentru alte 
persoane care au în îngrijire copii.  

b) C.Z.Cop a Mic are i rolul de a asigura men inerea, refacerea i 
dezvoltarea capacit ilor copilului i ale p rin ilor s i, pentru dep irea situa iilor 
care ar putea determina separarea copilului de familia sa.  

a) Tipologia serviciilor furnizate 
Art. 10. 

 

a) Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale 
specializate, încadrate la indicativul 1.4. din Nomenclatorul Institu iilor de 
asisten social  i structura orientativ de personal de specialitate, respectiv: 

- asisten i îngrijire 
- consiliere psihologic pentru copil i familie 
- educare 
- socializare i petrecere a timpului liber 
- reintegrare familial i comunitar

 

     b) Centrul are ca obiect de activitate i acordarea de servicii sociale 
specializate, încadrate la indicativul 1.6. din Nomenclatorul Institu iilor de 
asisten social  i structura orientativ de personal de specialitate, respectiv: 
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- consiliere social

 
- informare 
- consiliere psihologic pentru copil i familie 
- consiliere juridic

  
b) Beneficiarii centrului 

Art. 11. - Beneficiarii centrului sunt: 
a) copiii i p rin ii c rora li se acord presta ii i servicii destinate prevenirii 
separ rii lor, care au domiciliul pe raza administrativ-teritorial a localit ii Cop a 
Mic ;  
b) copiii care au beneficiat de o m sur de protec ie special i au fost reintegra i în 
familie, pe raza administrativ-teritorial a jude ului Sibiu; 
c) copiii proveniti din familii cu risc de marginalizare datorita nivelului de trai 
scazut si lipsei educatiei;  
d) orice copil de pe raza localit ii Cop a Mic aflat în situa ie sau cu risc de 
vulnerabilitate social ; 
e) copiii care beneficiaz de m sura supravegherii specializate i care au domiciliul 
pe raza administrativ-teritorial a jude ului Sibiu; 
f) copiii neînso i i de p rin i sau de alt reprezentant legal, care solicit o form de 
protec ie în condi iile reglementarilor legale privind statutul i regimul refugia ilor;  
g) p rin ii ai c ror copii beneficiaz de o m sur de protec ie special , pe raza 
administrativ teritorial a jude ului Sibiu, localiatatea Cop a Mic ;   

Art. 12. - (1) Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza planului de 
servicii, pentru situa iile prev zute de art. 11, lit. a, b, c i d sau în baza planului 
individualizat de protec ie, pentru situa iile prev zute de art. 11, lit. e, f i g.  

(2) Admiterea beneficiarilor în baza planului de servicii i, respectiv, în baza 
planului individualizat de protec ie se face prin dispozi ia primarului ora ului 
Cop a Mic

 

i a efului SPLAS Cop a Mic . i, respectiv, prin Hot rârea Comisiei 
pentru Protec ia Copilului.  

c) Atribu iile specifice ale centrului 
Art. 13. - Centrul are urm toarele atribu ii specifice: 

- dezvolt ac iuni de informare la nivelul comunit ii în ceea ce prive te serviciile 
oferite i beneficiile acestora pentru copii i familiile acestora; 
- desf oar activit i de informare i sensibilizare privind problematica copilului 
i a familiei, de promovare a serviciilor oferite i stabile te rela ii de colaborare cu 

institu ii, organiza ii i/sau alte grupuri de suport comunitar; 
- formuleaz un cod etic pentru rela ia cu copiii i familiile acestora, care este 
elaborat de coordonatorului centrului în colaborare cu personalul de specialitate; 
- încheie un contract cu parin ii sau reprezentan ii legali ai copilului; 
- elaboreaz programul personalizat de interven ie în func ie de nevoile i 
particularit ile fiec rui copil în parte; 
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- realizeaz evaluarea ini ial a beneficiarilor în maxim 3 zile de la primirea 
solicit rii; 
- realizeaz evaluarea detaliat , în maxim 2 s pt mâni de la luarea deciziei de 
includere a clientului în programele centrului; 
- elaboreaz planul personalizat de consiliere în maxim 5 zile de la realizarea 
evalu rii detaliate; 
- transmite managerului de caz/responsabilului de caz din cadrul DGASPC 
Sibiu/Serviciului public de asistenta sociala/organismului privat autorizat, în mod 
periodic - cel pu in lunar sau de cate ori este necesar - rapoarte referitoare la 
atingerea obiectivelor cuprinse în planul personalizat de consiliere, precum i 
despre orice modificare survenit în acest plan; 
- asigura desf urarea activit ilor de monitorizare a cazului i propune închiderea 
cazului; 
- desf oar un program zilnic pentru copii în centru, inând cont de vârsta 
acestora, nivelul de dezvoltare, poten ialul, nevoile i disponibilit ile pe care le au, 
asigurandu-li-se totodata îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta 
armonios; 
- asigur o alimenta ie echilibrat , în conformitate cu preferin ele i nevoile 
biologice specifice fiec rei vârste, regimurilor recomandate de medic i normele în 
vigoare cu privire la necesarul de calorii i elemente nutritive; 
- sprijin organizarea meselor festive pentru s rb torirea zilelor de na tere ale 
copiilor cu prioritate în propria familie; 
- ofer copilului numeroase activit i sau situa ii de înv are, inclusiv de dezvoltare 
a deprinderilor de via independent , care sunt bine planificate dinainte de c tre 
personalul de specialitate; 
- elaboreaz programul educa ional pentru fiecare copil în parte; 
- asigur fiec rui copil sprijin adecvat, inclusiv resursele materiale necesare pentru 
a avea acces, a se integra i a frecventa în mod regulat unitatea de înv mânt la 
care este înscris, dac acest lucru este prev zut în programul personalizat de 
interventie; 
- ofer copiilor activit i recreative i de socializare pentru a se realiza un echilibru 
între activit ile de înv are i cele de relaxare i joc; 
- complementar serviciilor oferite de unit ile de înv mânt i al i furnizori de 
servicii, centrul de zi ofer copiilor sprijin pentru orientarea colar i profesional , 
precum i consiliere psihologic ; 
- ofer parin ilor consiliere i sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de 
specialitate consider c este în beneficiul copilului i familiei sale; 
- asigur condi ii optime i ofer servicii de consiliere i informare clien ilor s i; 
- ofer informa ii cu privire la serviciile pe care le poate furniza, la resursele 
existente în comunitate i la modalit ile de rezolvare a problemelor cu care se 
confrunt clien ii;  
- furnizeaz sau asigur accesul la servicii de consiliere/informare juridic i 
medical sau orice alte servicii pentru copil i familie corespunz tor nevoilor 
acestora; 
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- asigur monitorizarea post-servicii în colaborare cu autorit ile locale i alte 
institu ii/servicii, la terminarea perioadei de implementare a planului personalizat 
de consiliere; 
- asigur consiliere de specialitate p rin ilor i copiilor afla i în situa ie de abuz; 
- ofer p rin ilor programe de sprijin i educa ie parental pentru formarea i 
dezvoltarea competen elor i abilit ilor parentale ; 
- asigur o loca ie accesibil comunit ii, resurse financiare suficiente i o baz 
material corespunz toare derul rii tuturor activit ilor; 
- promoveaz i aplic m suri de protejare a copiilor împotriva oric rei forme de 
intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau 
degradant; 
- colaboreaz cu celelalte servicii comunitare pentru asisten a copiilor i familiilor 
lor, inclusiv cu profesioni tii din domeniu; 
- exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii 
Direc iei generale.   

b) Beneficiarii centrului 
Art. 17. - Beneficiarii centrului sunt: 
a) copiii i p rin ii c rora li se acord presta ii i servicii destinate prevenirii 
separ rii lor, care au domiciliul pe raza administrativ teritorial a jude ului Sibiu;  
b) copiii care au beneficiat de o m sur de protec ie special i au fost reintegra i în 
familie, pe raza teritorial administrativ a jude ului Sibiu, zona Cop a Mic ;  
c) copiii proveniti din familii cu risc de marginalizare datorita nivelului de trai 
scazut si lipsei educatiei; 
d) copiii care beneficiaz de o m sur de protec ie special , pe raza administrativ 
teritorial a jude ului Sibiu, zona Cop a Mic ;  
e) p rin ii ai c ror copii beneficiaz de o m sur Cop a Mic ;  
f) copiii neînso i i de p rin i sau de alt reprezentant legal, care solicit o form de 
protec ie în condi iile reglementarilor legale privind statutul i regimul refugia ilor.   

Art. 18. - (1) Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza planului de 
servicii pentru situa iile prev zute de art. 17 lit. a), b) i c) sau în baza planului 
individualizat de protec ie pentru situa iile prev zute de art. 17 lit. d), e) i f).  

(2) Admiterea beneficiarilor în baza planului de servicii i, respectiv, în baza 
planului individualizat de protec ie se face prin dispozi ia primarului i dispozi ia 
efului SPLAS   Cop a Mica, respectiv prin Hot rârea Comisiei pentru Protec ia 

Copilului.  

c) Atribu iile specifice ale centrului 
Art. 19. - Centrul are urm toarele atribu ii: 
- desf oar activit i de informare i sensibilizare privind problematica copilului 
i a familiei, de promovare a serviciilor oferite i stabile te rela ii de colaborare cu 

institu ii, organiza ii i/sau alte grupuri de suport comunitar; 
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- realizeaz evaluarea ini ial a beneficiarilor în maxim 3 zile de la primirea 
solicit rii; 
- realizeaz evaluarea detaliat , în maxim 2 s pt mâni de la luarea deciziei de 
includere a clientului în programele centrului; 
- elaboreaz planul personalizat de consiliere în maxim 5 zile de la realizarea 
evalu rii detaliate; 
- transmite managerului de caz/responsabilului de caz din cadrul DGASPC 
Sibiu/Serviciului public de asistenta sociala/organismului privat autorizat, în mod 
periodic - cel pu in lunar sau de cate ori este necesar - rapoarte referitoare la 
atingerea obiectivelor cuprinse în planul personalizat de consiliere, precum i 
despre orice modificare survenit în acest plan; 
- asigura desf urarea activit ilor de monitorizare a cazului i propune închiderea 
cazului; 
- asigur condi ii optime i ofer servicii de consiliere i informare clien ilor s i; 
- ofer informa ii cu privire la serviciile pe care le poate furniza, la resursele 
existente în comunitate i la modalit ile de rezolvare a problemelor cu care se 
confrunt clien ii;  
- furnizeaz sau asigur accesul la servicii de consiliere/informare juridic i 
medical sau orice alte servicii pentru copil i familie corespunz tor nevoilor 
acestora; 
- asigur monitorizarea post-servicii în colaborare cu autorit ile locale i alte 
institu ii/servicii, la terminarea perioadei de implementare a planului personalizat 
de consiliere; 
- asigur consiliere de specialitate p rin ilor i copiilor afla i în situa ie de abuz; 
- ofer p rin ilor programe de sprijin i educa ie parental pentru formarea i 
dezvoltarea competen elor i abilit ilor parentale ; 
- exercit i alte atribu ii stabilite prin lege.  

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORI I ORGANELE DE 
CONDUCERE ALE COMPLEXULUI  

Art. 20. 

 

Consiliul Local Cop a Mic

 

are obliga ia  s asigure structura de 
personal,  în condi iile legisla ie în vigoare i în func ie de num rul de beneficiari, 
de gradul de dependen al acestora i de specificul serviciilor oferite.  

Art. 21.  Structura personalului CZ Cop a Mic

 

este format din categoriile de 
personal prev zute i aprobate în statele de func ii.  

Art. 22. 

 

Num rul de posturi, natura acestora, condi iile de încadrare i nivelul de 
salarizare sunt cele stabilite prin organigrama i statele de func ii, aprobate de 
Consiliul Local Cop a Mic , la propunerea SPLAS Cop a Mic .  

Art. 23. - (1) Coordonarea, îndrumarea i controlul activit ii curente ale CZ 
Cop a Mic

 

sunt asigurate de c tre un ef de centru, care realizeaz i 
comunicarea permanent cu conducerea SPLAS Cop a Mic .  
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(2) În situa ia în care eful de centru este temporar indisponibil atribu iile 
acestuia sunt preluate de c tre un loc iitor desemnat de c tre acesta, cu avizul 
conducerii SPLAS Cop a Mic . 

(3) Ocuparea postului de ef de centru se face prin concurs sau, dup caz, 
prin examen, în condi iile legii.  

(4) Candida ii pentru ocuparea postului de ef centru trebuie s fie absolven i 
cu diplom de licen ai înv mântului universitar de lung durat în domeniul 
tiin elor socio-umane, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau 

absolven i cu diplom de licen ai înv mântului superior, cu experien de 
minimum 3 ani în domeniul protec iei drepturilor copilului.  

(5) Prin excep ie de la prevederile alin. (4), postul de ef de centru poate fi 
ocupat i de candida i absolven i ai studiilor liceale sau postliceale de specialitate, 
cu experien de minimum 5 ani în domeniul protec iei drepturilor copilului.   

Art. 24. (1) eful de centru asigur conducerea acestuia i r spunde de buna 
func ionare i de îndeplinirea atribu iilor care revin acestui serviciu.  

(2) eful de centru îndepline te, în condi iile legii, urm toarele atribu ii 
principale:  

a) desf oar activit i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
b) asigur , în cadrul serviciului, promovarea principiilor i normelor 

prev zute de legisla ia vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare i 
analizeaz orice sesizare care îi este adresat , referitoare la înc lc ri ale drepturilor 
copilului în cadrul serviciului pe care îl conduce;  

c) se asigur c întregul personal este calificat i preg tit corespunz tor, 
con tient de responsabilit ile care îi revin prin fi a postului i capabil s lucreze în 
echip ; 

d) r spunde de calitatea activit ilor desf urate de personalul din cadrul 
serviciului i dispune, în limita competen ei, m suri de organizare care s conduc 
la îmbun t irea acestor activit i sau, dup caz, formuleaz propuneri în acest 
sens;  

d) asigur coordonarea, îndrumarea i controlul activit ilor desf urate de 
personalul centrului i propune organului competent sanc iuni disciplinare pentru 
salaria ii care nu î i îndeplinesc în mod corespunz tor atribu iile;  

e) organizeaz activitatea personalului i asigur respectarea timpului de 
lucru i a regulamentului de organizare si func ionare;  

f) colaboreaz cu Departamentele de asisten social din subordinea 
DGASPC Sibiu ; 

g) formuleaz un cod etic pentru rela ia cu copiii i familiile acestora; 
h) elaboreaz regulamentul de ordine interioar , care reflect spiritul 

valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului i ale individului; 
i) în colaborare cu personalul de specialitate, elaboreaz planul anual de 

ac iune pe baza Standardelor minime obligatorii; 
j) asigur supervizarea intern i extern a personalului de specialitate i a 

voluntarilor; 
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k) organizeaz întâlniri periodice de supervizare cu personalul de 
specialitate, individual i în echip , i la cererea acestora; 

l) îndepline te orice alte atribu ii prev zute în fi a postului sau care i-au fost 
delegate în mod expres, de c tre conducerea SPLAS Cop a Mic .  

Art. 25. eful centrului organizeaz zilnic, s pt mânal sau ori de câte ori se 
impune întâlniri, consult ri cu angaja ii pentru reglementarea problemelor curente 
i pentru g sirea unor solu ii de îmbun t ire a calit ii îngrijirii persoanelor 

asistate. El asigur coeren a practicilor i a ac iunilor din unitate în concordan cu 
scopul i cu obiectivele acesteia.  

Art. 26. - Raporturile efului de centru cu conducerea SPLAS Cop a Mic

 

sunt 
reglate de principiile subordon rii ierarhice.   

CAPITOLUL III: DISPOZI II TRANZITORII I FINALE  

Art. 27. 

 

(1) Personalului CZ Cop a Mic

 

îi sunt aplicabile prevederile Codului 
Muncii (Legea nr. 53/2003), cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i 
prevederile celorlalte acte normative în vigoare care guverneaz raporturile de 
munc .  

(2) Contractele de munc ale salaria ilor C.S.C. se încheie pe perioad 
nedetrminat , cu excep ia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.  

(3) Salarizarea personalului se stabile te potrivit legisla iei aplicabile 
personalului contractual din sectorul bugetar.  

Art. 28. 

 

(1) Atribu iile efului de complex i ale personalului C.S.C. sunt 
prev zute în fi a postului i sunt în conformitate cu responsabilit ile i 
competen ele specifice.  

(2) Personalul C.S.C. are obliga ia s manifeste solicitudine i afectivitate în 
rela iile cu beneficiarii, precum i îndatorirea de a- i exercita cu operativitate i 
eficien atribu iile stabilite prin fi a postului.  

(3) Nerespectarea confiden ialit ii, informa iilor care le ob in în exercitarea 
atribu iilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea 
unor servicii pentru exercitarea corespunz toare a acestor atribu ii, atrage pe lâng 
sanc iunile prev zute de lege i încetarea imediat a raporturilor de munc , pentru 
cei vinova i.  

Art. 29. 

 

În cazul în care se constat c salariatul centrului a s vâr it o abatere 
diciplinar , respectiv o fapt în leg tur cu munca i care consta într-o ac iune sau 
inac iune s vâr it cu vinov ie, prin care a înc lcat normele prezentului 
regulament, ale regulamentului de ordine interioar al CZ Cop a Mic , contractul 
individual de munc , ordinele i dispozi iile legale ale conduc torilor ierarhici, 
SPLAS Cop a Mic

 

are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor Codului Muncii, 
cu modific rile i complet rile ulterioare, sanc iuni disciplinare. 
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Art. 30. 

 
(1) Prezentul regulament este armonizat în baza prevederilor 

regulamentului cadru specific fiec rui tip de centru. 
(2) Prezentul regulament se completeaz sau se modific cu prevederile 

legisla iei în vigoare care reglementeaz acest domeniu de activitate. 
(3) La trecerea unui termen de cel pu in 6 luni de la aprobarea prezentului 

regulament, eful centrului va prezenta CL Cop a Mic , un raport privind modul 
de aplicare a acestuia, iar dac situa ia o impune, va face propuneri concrete 
privind modificarea i/sau completarea lui. 

(4) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cuno tin , atât 
beneficiarilor, în situa ia când ace tia au discern mântul necesar sau 
reprezentan ilor legali, cât i personalului complexului, pe baz de semn tur , 
având obliga ia de a-l cunoa te i de a-l aplica întocmai.     

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CIUCA Marius 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

SERBAN Dorin     

INTOCMIT 
p.sef SPAS 

BENKO Sandor      


