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Anexa la HCL nr.9 din 19.01.2010

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL SERVICIULUI CENTRUL DE ZI DE ÎNGRIJIRE A

COPIILOR DIN ORAŞUL NĂDLAC

I. Dispoziţii generale.
II. Obiective generale, grupul ţintă, beneficiarii, procedura de

admitere, procesul de acordare a serviciilor.
III. Drepturile şi obligaţiile SCZICON, drepturile şi obligaţiile

beneficiarilor, soluţionarea reclamaţiilor.
IV. Atribuţiile generale şi specifice ale SCZICON.
V. Structura organizatorică, atribuţiile personalului şi conducerii.
VI. Proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare,
exploatare.
VII. Metodologie de recrutare, evaluare, pregătire şi coordonare a
voluntarilor.
VIII. Relaţiile de colaborare ale SCZICON.
IX. Dispoziţii finale.
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Capitolul I.
Dispoziţii generale

Art.1. Centrul îngrijire de zi Nădlac a fost preluat de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Arad - Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad de
către Consiliul Local al Oraşului Nădlac şi conform prevederilor art. 2 din
Hotărârea nr.196 din 30.12.2004 a Consiliului Local al Oraşului Nădlac s-a înfiinţat
Serviciul Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Oraşul Nădlac ( denumit în
continuare SCZICON ) în subordinea acestuia.

Art.2. SCZICON este o instituţie publică, unitate de asistenţă socială specializată
de interes local cu personalitate juridică care asigură la nivel local menţinerea,
refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea
situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Art.3. SCZICON este un serviciu pentru protecţia copilului a cărui misiune este
aceea de a preveni separarea copilului de familia sa şi instituţionalizarea copilului,
prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere,
consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi
profesională, pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc.
pentru părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în
îngrijire copii.

Art.4. SCZICON se află în relaţii de subordonare cu Consiliul Local al Oraşului
Nădlac şi primarului şi este sub coordonarea Compartimentului de asistenţă socială
din aparatul propriu al Primăriei Oraşului Nădlac.

Art.5. Cadrul juridic :
a) SCZICON ca alternativă de îngrijire a copilului aflat în dificultate răspunde

principiilor care se regăsesc în Convenţia ONU cu privire la Drepturile
Copilului(1990), ratificată de România prin Legea 18/1991.

b) SCZICON răspunde tuturor principiilor care se regăsesc în legislaţia în vigoare
a ţării cu privire la protecţia copilului – 272/2004, precum şi în Constituţia
României şi Codul familiei.

c) SCZICON este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile:
- O.G. 68 / 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările

ulterioare;
- H.G. 1438 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi

funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, Anexa
nr.: 2 Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de zi;
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- Hotărâre nr. 539 / 2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituţiilor de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului – cadru
de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68 / 2003 privind
serviciile sociale, cu completările şi modificările anterioare;

d) SCZICON îşi desfăşoară activitatea respectând:
- Ordinul nr. 24 / 04.03.2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din
22/03/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de
zi.
- Ordinul nr. 288 din 06/07/2006 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637
din 24/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
- Ordinul nr. 14 / 15.01.2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a
ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
e) Alte prevederi legislative conexe în vigoare: Legea 53 / 2003 - Codul Muncii,
cu modificările şi completările ulterioare; Legea 477 / 2004 – Codul de
conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, etc.

Art.6. Principiile care stau la baza activităţii SCZICON sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

egalitatea şanselor şi nediscriminare;
b) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
c) respectarea demnităţii copilului;
d) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de

vârsta şi de gradul său de maturitate;
e) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
f) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
g) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
h) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
i) responsabilizarea părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor

copilului;
j) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
k) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
l) asigurarea dreptului de a alege;
m) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
n) participarea persoanelor beneficiare;
o) cooperarea şi parteneriatul;
p) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
q) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
r) orientarea pe rezultate;
s) îmbunătăţirea continuă a calităţii;
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t) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor;

Art.7. Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul SCZICON se
aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Nădlac, la propunerea
directorului SCZICON, astfel încât funcţionarea acestui serviciu să asigure
îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin, precum şi realizarea
deplină şi exercitarea efectivă a drepturilor copilului aflat în dificultate.

Art.8. Clauzele referitoare la contractul individual de muncă, angajarea, condiţiile
de muncă, salarizarea personalului SCZICON, timpul de muncă şi odihnă,
asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, drepturile şi obligaţiile reciproce ale
părţilor în promovarea unor relaţii de muncă echitabile de natură să asigure
protecţia socială a salariaţilor, calificarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională
sunt stabilite prin acte normative în vigoare, prin Regulamentul Intern al
angajatorului, respectiv prin Regulamentul de Ordine Interioară al SCZICON;

Art.9. Salarizarea personalului SCZICON se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile
salariaţilor din sectorul bugetar,  pe baza statului de funcţii aprobat, în funcţie de
numărul de personal aprobat şi de resurse financiare alocate.

Art.10. Finanţarea activităţii SCZICON se asigură din:
a) bugetul Consiliului Local al Oraşului Nădlac;
b) bugetul Consiliului Judeţean Arad;
c) bugetul de stat;
d) donaţii, sponsorizări şi alte forme de contribuţii băneşti din partea persoanelor
fizice ori juridice din ţară şi din străinătate permise de lege;
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
f) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Capitolul II
Obiective generale, grupul ţintă, beneficiarii, procedura de

admitere, procesul de acordare a serviciilor

Art.11. Obiective generale:
1) prevenirea şi reducerea separării copiilor de familia sa şi prevenirea
instituţionalizării acestora;
2) creşterea numărului copiilor protejaţi în forme alternative comunitare şi
familiale în defavoarea formelor rezidenţiale;
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3) educarea, formarea şi pregătirea părinţilor pentru exercitarea drepturilor şi
îndatoririlor privind îngrijirea propriilor copii.

Art.12. (1) Grupul ţintă sunt copii cu vârsta cuprinsă între 4/5 ani şi 18 ani, care:
a) au  domiciliul stabil în localitatea Nădlac;
b) frecventează unităţile de învăţământ;
c) copii fără deficienţe şi handicapuri  psihice şi locomotorii, excepţie făcând doar
intelectul limitat;

(2) Beneficiarii/ potenţialii beneficiari fac parte din  următoarele categorii:
a) copii din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a
copilului de familia sa;
b) copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii
separării lor;
c) copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi
în familie;
d) copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;
e) copiii în a căror familii există o lipsă de preocupare pentru creşterea şi educarea
copiilor în ciuda condiţiilor socio-economice bune;
f) familiile  care se află într-o situaţie de dificultate, şi  în imposibilitatea de a
depăşi prin forţe proprii această situaţie;
g) copiii din familie cu moral scăzut, părinţi care consumă droguri, stupefiante;
h) copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie;
i) copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru
îngrijirea, securitatea şi educarea copilului;
j) copiii din familie cu boli cronice grave;

Art.13. (1) Beneficiarii SCZICON sunt selectaţi din grupul ţintă în funcţie de:
a) riscul cel mai crescut;
b) capacitatea centrului;
c) solicitări / referiri din partea altor servicii/instituţii;

(2) Solicitările directe din partea beneficiarilor au prioritate în vederea
asistării în SCZICON;

Art.14. (1) Accesul beneficiarilor în cadrul SCZICON se va realiza:
a) în baza planului de servicii pentru:

1) copii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii
separării lor;

b) în baza planului individualizat de protecţie pentru:
1) copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi / sau au fost
reintegraţi  în familie;
2) copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
3) părinţii ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie specială;
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4) copii neînsoţiţi de părinţi sau de alt reprezentant legal, care solicită o formă de
protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor;

c) în baza raportului de evaluare detaliată pentru:
1) copii din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a
copilului de familia sa;
2) copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;
3) copiii în a căror familii există o lipsă de preocupare pentru creşterea şi educarea
copiilor în ciuda condiţiilor socio-economice bune;
4) familiile  care se află într-o situaţie de dificultate, şi  în imposibilitatea de a
depăşi prin forţe proprii această situaţie;
5) copiii din familie cu moral scăzut, părinţi care consumă droguri, stupefiante;
6) copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie;
7) copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru

îngrijirea, securitatea şi educarea copilului;
8) copiii din familie cu boli cronice grave;

(2) Admiterea beneficiarilor în centru, în baza planului de servicii şi,
respectiv, în baza planului individualizat de protecţie şi raportului de evaluare
detaliată, se face prin dispoziţia primarului şi, respectiv, prin decizie a
conducătorului persoanei juridice în a cărei structură funcţionează serviciul;

(3) Planul de servicii este documentul prin care se realizează planificarea
acordării serviciilor şi prestaţiilor, pe baza evaluării situaţiei  copilului şi a familiei
acestuia, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

(4) Planul de servicii este întocmit de către autoritatea locală sau cu sprijinul
nemijlocit al acesteia;

(5) Raportul de evaluare detaliată este întocmit de către asistentul social şi
psihologul în colaborare cu profesioniştii implicaţi;

Art.15. Modalitatea de selectare a beneficiarilor:
a) Încadrarea beneficiarilor în criteriile enumerate la art. 12.
b) Beneficiarii se pot adresa:
1) direct serviciului sau,
2) sunt referiţi sau orientaţi de către alte instituţii/ servicii ( unităţi şcolare, medicii
de familie, Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Nădlac, etc.),
3)  prin autosesizare.

Art.16. Procesul de acordare a serviciilor are următoarele etape:
a) solicitare / referire / autosesizare;
b) evaluarea iniţială: este efectuată de asistentul social sau psiholog, are drept scop
identificarea nevoilor individuale. În situaţia în care evaluare iniţiala stabileşte
numai servicii de informare, acestea se acordă pe loc. Se decide continuarea
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procedurii de acordarea a serviciilor sociale, închiderea cazului, referire sau
orientare către alte instituţii;
c) evaluarea detaliată: are drept scop elaborarea unei strategii de suport conţinând
ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale
identificate. Evaluarea detaliată se efectuează în urma vizitei la domiciliul familiei
în cauză, a  întâlnirilor directe cu membrii familiei în contextul  lor socio-familial,
precum şi a sintezei discuţiilor purtate în cursul întâlnirilor.
d) elaborarea planului de servicii, după caz, se emite dispoziţia privind aprobarea
planului deservicii de către primarul oraşului Nădlac;
e) directorul SCZICON emite decizia de asistare pentru minorul/a în cauză;
f) semnarea Contractului de acordare a serviciilor;
g) elaborarea Programului personalizat de intervenţie ( PPI ):  în baza evaluării
nevoilor familiei / copilului, evaluării psihologice;
h) realizarea şi implementarea măsurilor prevăzute în PPI: prin programul zilnic,
planul educaţional, activităţi de socializare şi recreere, consilieri individuale şi de
grup, etc.;
i) reevaluarea obiectivelor stabilite în PPI;
j) reevaluarea la finalul asistării:  se decide continuarea de acordare a serviciilor
sociale, închiderea cazului, referire sau orientare către alte instituţii;
k) monitorizarea evoluţiei cazului;
l) evaluarea opiniei beneficiarului;
m) închiderea cazului;

Capitolul III
Drepturile şi obligaţiile SCZICON, drepturile şi obligaţiile

beneficiarilor, soluţionarea reclamaţiilor

Art.17. Drepturile SCZICON în relaţia cu beneficiarii:
(1) de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de

servicii sociale;
(2) de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care

constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate;
(3) de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii

de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

Art.18. Obligaţiile SCZICON în relaţia cu beneficiarii:
(1) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în

acordarea serviciilor sociale;
(2) să acorde servicii sociale prevăzute în programul personalizat de
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intervenţie, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a
serviciilor sociale;

(3) să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii
sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a
îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

(4) să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii
sociale;
- regulamentului de ordine internă, codul etic;
- oricărei modificări de drept a contractului;

(5) să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după
caz, să completeze şi/sau să revizuiască programul personalizat de intervenţie
exclusiv în interesul acestuia;

(6) să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor
referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

(7) să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului
cu privire la acordarea serviciilor sociale;

(8) de a informa serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială
locuieşte beneficiarul asupra nevoilor identificate şi serviciilor sociale

propuse a fi acordate.

Art.19. Drepturile beneficiarului în relaţia cu SCZICON:
(1) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare

pe bază  rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
(2) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi

primite; Informaţiile confidenţiale pot fi dezvăluite fără acordul beneficiarilor în
următoarele situaţii: a) atunci când dispoziţiile legale o prevăd în mod expres;

b) când este pusă în pericol viaţa persoanei beneficiare sau a
membrilor unui grup social;

c) pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii
persoanei, în cazul în care aceasta se află în incapacitatea fizică, psihică, senzorială
sau juridică de a-şi da consimţământul;

(3) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
(4) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţi în care sunt minori;
(5) de a primi servicii sociale prevăzute în programul personalizat de

intervenţie;
(6) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin

condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
(7) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
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(8) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
▪ drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de
risc;
▪ modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
▪ oportunităţii acordării altor servicii sociale;
▪ listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii
sociale;
▪ regulamentului de ordine internă;

(9) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea
deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de
intervenţie, dacă ele există;

(10) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
(11) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale;
(12) să participe în organismele de reprezentare ale furnizorilor de servicii

sociale;

Art.20. Obligaţiile beneficiarului în relaţia cu SCZICON:
(1) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la

reevaluarea şi revizuirea programului personalizat de intervenţie;
(2) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia

familială, medicală, economică şi socială şi să permită specialiştilor SCZICON
verificarea veridicităţii acestora;

(3) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul programului
personalizat de intervenţie;

(4) să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală
pe parcursul acordării serviciilor sociale;

(5) să respecte regulamentul de ordine internă şi codul etic al furnizorului de
servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

(6) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor
sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

Art.21. Soluţionarea reclamaţiilor:
(1) Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu

privire la acordarea serviciilor sociale.
(2) Reclamaţiile pot fi adresate SCZICON direct ( registrul de sesizări şi

reclamaţii) sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de
implementare a programului personalizat de intervenţie.

(3) SCZICON are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând
atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea
programului personalizat de intervenţie şi de a formula răspuns în termen de
maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.

(4) Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea
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reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul
judeţului Arad, care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz,
instanţei de judecată competente.

Capitolul IV
Atribuţiile generale şi specifice ale SCZICON

Art.22. SCZICON îndeplineşte următoarele:
(1) atribuţii generale:

a) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului şi în baza
contractului încheiat cu acesta;
b) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu temporar, fără găzduire;
c) asigură întreţinerea si folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din
dotare;
d) întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii
activităţii, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale;
e) organizează activităţi de socializare, în vederea relaţionării beneficiarilor cu
mediul exterior instituţiei;
f) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun
în pericol siguranţa beneficiarilor;
g) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme
organizate ale societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor
sociale furnizate;
h) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
i) elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se
adresează;
j) instituie măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de
droguri;

(2) atribuţii specifice:
a) asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de
dezvoltare şi particularităţilor copiilor;
b) asigură activităţi recreative şi de socializare;
c) asigură copiilor consiliere socială, psihologică, juridică şi orientare şcolară şi
profesională;
d) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale
părinţilor şi a violenţei în familie;
e) asigură părinţilor consiliere şi sprijin;
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f) asigură programe de abilitare şi reabilitare;
g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea
copilului de părinţii săi;
h) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz,
în programul personalizat de intervenţie, respectiv planul individualizat de
protecţie;

Capitolul V
Structura organizatorică, atribuţiile personalului şi conducerii

Art.23. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal vor
fi păstrate ca fiind cele aprobate în proiectul Centrul de îngrijire de zi, conform
prevederilor art.139 alin.4 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului.

Art.24. Structura personalului care se stabileşte prin prezentul regulament este
următoarea:

1) personal de conducere: - director: 1
2) personal de specialitate - asistent social: 1

- psiholog: 1
3) personal de educare şi îngrijire: - referent educator: 2
4) personal administrativ: - administrator: 1

- bucătar; 1
- îngrijitor curăţenie; 1

---------------------------------------------
Total :                                           8

Art.25. Personalul SCZICON îşi desfăşoară activitatea respectând atribuţiile din
fişa postului, Regulamentul de Ordine Interioară al SCZICON, Legea nr.53/2003 –
Codul Muncii şi Legea nr.477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual
din autorităţile şi instituţiile publice şi alte prevederi legislative în vigoare.

Art.26. (1) Conducerea SCZICON este asigurată de un director.
(2) Ocuparea postului de director se face prin concurs sau, după caz, prin

examen, în condiţiile legii.
(3) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenţi

cu diploma de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată, în domeniul
ştiinţelor socioumane, juridice, medicale, administrative sau economice, cu
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vechime de minimum 3 ani în specialitate şi cu experienţă de minimum 2 ani în
domeniul protecţiei drepturilor copilului.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(3) postul de director poate fi ocupat
şi de candidaţi absolvenţi ai studiilor liceale sau postliceale de specialitate, cu
experienţă de minimum trei ani în domeniul protecţiei copilului.

(6) Organizarea concursului se stabileşte în condiţiile legii.
(7) După angajare acesta beneficiază de un curs de formare iniţială, iar

activitatea sa este analizată trimestrial în primul an de activitate.

Art.27. (1) Directorul instituţiei publice asigură conducerea executivă a acesteia  şi
răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.

(2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, directorul instituţiei emite decizii,
cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor.

Art.28. Directorul instituţiei publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele
atribuţii principale:
a) reprezintă instituţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele
fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie;
b) exercită atribuţiile ce revin instituţiei în calitate de persoană juridică;
c) exercită funcţia de ordonator de credite, secundar;
d) întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Oraşului
Nădlac;
e) propune Consiliului Local al Oraşului Nădlac aprobarea structurii organizatorice
şi a numărului de personal;
f) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul instituţiei, în condiţiile
legii;
g) elaborează rapoartele generale privind activitatea instituţiei, stadiul
implementării obiectivelor, pe care le prezintă Consiliului Local al Oraşului
Nădlac;
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii instituţiei în comunitate;
i) prezintă informări la cerere Consiliului Local al Oraşului Nădlac sau Primăriei
Oraşului Nădlac;
j) realizează proiecte care au scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială în
instituţie;
k) asigură instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate;
l) colaborează cu formele organizate ale societăţii civile la acţiuni care vizează
ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile;
m) întocmeşte raportul anual de activitate;
n) asigură, în cadrul instituţiei, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de
Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează
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orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în
cadrul instituţiei pe care o conduce;
o) controlează activitatea personalului şi aplică sancţiunile disciplinare sau
recompensele corespunzătoare, în condiţiile legii;
p) monitorizează şi evaluează respectarea prevederilor din domeniul furnizării
serviciilor sociale;
r) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii instituţiei;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a Consiliului
Local al Oraşului Nădlac sau Primăriei Oraşului Nădlac;

Art.29. Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului
SCZICON se face în condiţiile legii;

Art.30. Conducerea instituţiei asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de
furnizare a serviciilor sociale, precum şi alte contracte de furnizare, de prestări
servicii,  convenţii de colaborare, parteneriate, etc.;

Capitolul VI
Proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare

Art. 31. (1) Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare
şi exploatare a copilului, în cadrul centrului sau în afara lui, are obligaţia de a le
semnala la SPAS/ comunitatea locală şi/sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială
Arad – Serviciul de consiliere în regim de urgenţă ( SCIRU) prin Fişa de semnalare
obligatorie a situaţiei de abuz sau direct la telefonul copilului, şi de a înştiinţa
directorul SCZICON, conform legislaţiei în vigoare, precum şi de a le înregistra.

(2) Personalul desemnat de către directorul SCZICON, poate asigura sau
participa la evaluarea iniţială a situaţiei de abuz, neglijare şi exploatare a copilului
care a fost semnalată şi rezultatele acesteia se consemnează în fişa de semnalare
obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a
copilului.

(3) Fişa este transmisă la SPAS/ comunitatea locală şi/sau Direcţia Generală
de Asistenţă Socială Arad – Serviciul de consiliere în regim de urgenţă ( SCIRU) în
termen de maxim 48 de ore de la data evaluării iniţiale.

(4) Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi
exploatare a copilului în care sunt implicaţi alţi membrii ai personalului din
SCZICON are obligaţia de a înştiinţa imediat directorul centrului, care aplică
legislaţia în vigoare.
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(5) În situaţia în care directorul SCZICON nu semnalează aceste situaţii, în
termenul prevăzut, personalul care a înştiinţat directorul are obligaţia efectuării
acestei semnalări.

(6) Dacă este necesar, directorul SCZICON anunţă, după caz, salvarea,
poliţia şi/sau procuratura.

Capitolul VII
Metodologie de recrutare, evaluare, pregătire şi coordonare a

voluntarilor

Art. 32. (1) În cadrul SCZICON funcţionează Centrul de voluntariat coordonat de
către un specialist al centrului desemnat de către directorul SCZICON;

(2) Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de persoane
fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul
juridic de muncă şi raportul juridic civil de prestare a unei activităţi renumerate;

( 3) Activitatea de voluntariat se desfăşoară în baza unui contract de
voluntariat care este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între persoană fizică –
voluntarul şi în cazul de faţă SCZICON în temeiul căreia voluntarul se obligă să
efectueze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestaţie materială;

(4) Recrutarea voluntarilor se realizează de către personalul de specialitate al
centrului din rândul studenţilor, elevilor de licee, cadrelor didactice, persoanelor
din comunitate, etc.;

(5) Evaluarea voluntarilor se realizează pe baza unui curriculum vitae. În
baza evaluării ei vor beneficia de o pregătire pentru activităţile desfăşurate în
centru.

(6) Înaintea începerii activităţilor propriu-zise, voluntarii vor beneficia de un
număr minim de 14 ore de formare iniţială în cadrul centrului. Pregătirea se va
realiza în cadrul unor reuniuni de lucru. Pe lângă informaţiile privind misiunea
centrului, obiective, categorii de beneficiari, serviciile oferite, voluntarii trebuie sa-
şi cunoască bine rolul, responsabilităţile şi să cunoască principiile pe care trebuie să
le respecte în activităţile centrului;

(7) La semnarea contractului de voluntariat fiecare voluntar va avea un
coordonator desemnat de către directorul SCZICON pentru formare iniţială şi
continuă şi îndrumare privind activităţile la care urmează să participe;

Capitolul VIII
Relaţiile de colaborare ale SCZICON
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Art.33. În vederea îndeplinirii misiunii sale, SCZICON colaborează cu:
1. serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad.
2. serviciile din comunitate pentru asistenţa copiilor şi familiilor acestora,

inclusiv cu profesioniştii în domeniu.
3. cu instituţiile / serviciile / compartimentele care au implicaţie în

implementarea planului de servicii pentru prevenirea abandonului /
instituţionalizării copilului: primăria, şcoala, unităţi sanitare, poliţia, biserica,
etc.

4. colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale societăţii
civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

Art.34. SCZICON menţine permanent legătura cu comunitatea în scopul ajustării
activităţilor şi programelor curente şi pentru iniţierea de activităţi şi programe în
domeniul prevenirii separării copilului de familia sa şi prevenirii instituţionalizării
acestora.

Art.35. SCZICON încheie convenţii de colaborare şi parteneriate cu instituţiile şi
serviciile implicate în implementarea planului de servicii pentru copiii asistaţi în
cadrul SCZICON.

Capitolul IX
Dispoziţii finale

Art.36. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost elaborat pe
baza: - prevederilor din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului;

- prevederilor din anexa nr.2 a Regulamentului - cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor de zi aprobat prin HG nr. 1438/2004 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a
separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi.

- prevederilor Hotărârii nr. 539 / 2005 pentru aprobarea nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă
socială, precum şi a Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68 /
2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederilor O.G. 68 / 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- prevederilor Legii 195 / 2001 l legea voluntariatului republicată;
- prevederilor Ordinului nr. 24 / 04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor

minime obligatorii pentru centrele de zi.
- alte prevederi legislative din domeniul serviciilor sociale;

Art.37. Modificarea şi completarea Regulamentului se va face de fiecare dată când
din actele normative apărute, după aprobarea acestuia rezultă importante sarcini
care nu au fost prevăzute la data întocmirii acestuia.

Art.38. Prezentul Regulament se completează de drept cu reglementările legale în
vigoare.

Art.39. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al SCZICON intră în
vigoare în termen de 15 zile de la data aprobării modificării acestuia de către
Consiliul Local al Oraşului Nădlac.

Art.40. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament îşi încetează efectul
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Centrul de Zi de Îngrijire
a Copiilor din Oraşul Nădlac aprobat prin Hotărârea nr. 12 din 30.01.2006 a
Consiliului Local al Oraşului Nădlac.

Art.41. Activitatea din cadrul SCZICON se desfăşoară în baza Regulamentului de
Ordine Interioară aprobat de către conducerea unităţii.

Director,
Mgr. Rudolf Andrei Iaroş
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