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Anexa 2 

 

REGULAMENT-CADRU 

de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Social a 

Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” 8899 – PN – V. 
 

ARTICOLUL 1 

 

Definiţie 

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social 

Centru de zi ,,Zambeste Pentru Viitor” aprobat prin acelaşi act administrativ prin care a fost 
 
înfiinţat, 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. 

 

(1) A organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat Asociatia 
Zambeste Pentru Viitor Brasov. 
 

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

ARTICOLUL 2 

 

Identificarea serviciului social 
 

Scopul Serviciul Social Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor”, avand codul de serviciu 

social 8899CZ-PN-V cu personalitate jurídica, înfiinţat şi administrat de furnizorul de Servici 

Sociale ASOCIATIA ZAMBESTE PENTRU VIITOR, acreditat conform Certificatului de Acreditare 

Seria AF nr. 003757 cu sediul in Mun. Brasov, Str.Serii, Nr. 2, apt. 3 ( la parter ) in Brasov, cu 

CIF 34351367 si punctul de activitate a Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor”, este pe Strada 

Branduselor, Nr. 68-70 Brasov, Romania - este colt cu Bulevardul Alexandru Vlahuta, in zona 

Green-Center - ITC. Biroul este situat la etajul 1 interfon 20. 
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ARTICOLUL 3 

 

Scopul serviciului social 
 

Scopul serviciului social Centru de zi ,,Zambeste Pentru Viitor” este adresat persoanelor 
adulte, tineriilor ce provin din mediu defavorizat, famiililor defavorizate din comunitate, aflate 
în situaţii de nevoie, de-a ii sprijini, oferindu-le, pe o perioadă determinată, prevenirea şi 
combaterea riscului de excluziune socială, promovarea integrarii socio - profesionale şi creşterii 
calităţii vieţii persoanelor beneficiare prin intermediul activitatilor consiliere psiho-socială, 
Informare, Consiliere şi suport juridic, Suport emoţional, evaluare şi elaborare plan de 
intervenţie, integrare/reintegrare sociala, reintegrare şcolară, orientare vocațională, activităţi în 
comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la 
acţiuni mediatice, cazare temporara, etc), alte ajutoare materiale în condițiile legii. 

 

ARTICOLUL 4 

 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

Serviciul social Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare 
 

aplicabile domeniului. 
 

(1) Standardul minim de calitate aplicabil ordinul - 2126/05.11.2014 pentru serviciile sociale 

acordate în comunitate, este adresat persoanelor adulte, tineriilor ce provin din mediu 

defavorizat, sau, aflate în situaţii de nevoie, de-a ii sprijini, după modelul prevăzut în  
Anexa 7. 

 
(3) Serviciul social Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” este înfiinţat prin: 

 
b) Hotărârea Consiliului Director a furnizorului privat de servicii sociale cu seria AF 

nr. 003757 Asociatia Zambeste Pentru Viitor Brasov. 
 

ARTICOLUL 5 

 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

(1) Serviciul social Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” 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 
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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 Centru de zi 
,,Zambeste pentru Viitor” 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 exerciţiu5; 
 

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; 
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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 Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” 
sunt:



 tineriilor ce provin din mediu defavorizat ,
 persoanelor adulte pana la varsta de 27 ani

 Familii defavorizate

 

din comunitate, care nu dispun de nici un sprijin, care sunt in situaţii de dificultate sau în risc 
de excluziune sociala. 
 

(1) Condiţiile de acces/admitere sunt următoarele: 
 

 Condiţiile principale de admitere:


 
 Provine dintr-un mediu defavorizat și prezintă un act doveditor în acest sens 

(memoriu, adeverință Primărie – DSS /Protecția Copilului –DGASPC / - anchetă socială)
 Sau sa fie beneficiarul legii 116/2002;

 

 Condiții secundare de admitere:


 Beneficiari docili, autodidacți, deschiși spre realizări

 Studii minime terminate (10 clase)
 Apt pentru muncă, viață

 Persoane fără vicii (alcool în special), non violenți

 Persoane care dețin deja un loc de muncă/sau isi dau silinta a-si cauta un jobb.
 

 Acte necesare:


 Copie act studii 1 buc;
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 Copie act identitate 1 buc;
 Poza tip buletin;
 Copie certificat de nastere 1 buc;
 Dosar plastic 1 buc;
 Declarație tip a asociației;
 Fisa personală tip a asociației;
 Anchetă socială tip a asociației;
 Act de proveniență 1 buc;

 Planul de interventie tip efectuat de asociație;
 Adeverință medic de familie -

 

 Criterii de eligibilitate:


 
Sunt admiși beneficiarii a căror situație este mai dificilă și care acumulat îndeplinesc cele mai 
multe condiții, inclusiv din cele principale, cât și din cele secundare, fără discriminare de sex, 
vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate şi stabileşte criterii obiective de 
eligibilitate şi admitere, în funcţie de serviciile sociale furnizate şi de resursele disponibile. 

 

 Decizia de admitere/respingere:




Comisia formată din reprezentantul de caz, președintele, directorul de centru, 
asistentul social și psihologul analizează cererile și situațiile și iau decizia în comun.



 

Încheierea contractului și stabilirea contribuției, cererea va fi aprobata in sedinta de Consiliu 
Director/ sef de centru in termen de 30 zile. 
 

Condiţii de încetare a serviciilor: 
 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 
b) acordul părtilor privind încetarea contractului;  
c) în cazul în care beneficiarul nu respecta, în mod repetat, cu rea credință, regulamentul de 
ordine interioara, hotărârile conducerii organizatiei, ale personalului de specialitate implicat în 
implementarea programului de servicii sociale și orice alte reguli, reglementări interne. 

 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” 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; 
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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 fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la 
situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor 
i) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale  

j)să fie protejati împotriva riscului de abuz și neglijare; 
k) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; 
l)de a primi servicii sociale prevăzute în planul de intervenție; 
m) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; 
 
n)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii 
sociale; 
 
o)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra listei la nivel local cuprinzând 
furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 
 
p)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra 
regulamentului; r) dreptul de a avea acces la propriul dosar; 
 

 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centru de zi ,,Zambeste pentru 

Viitor” 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 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.  
f) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de 
intervenție,programul centrului și să anunțe când lipsesc de la activitățile centrului;  
g)de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare 
corespunzător unei colectivităţi;  
h)este interzis consumul de alcool sau frecventarea centrului în stare de ebrietate; 
i)de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără 
conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană. 
 

ARTICOLUL 7 
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Activităţi şi funcţii 

 

Principalele funcţii ale serviciului social Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” sunt 
următoarele: 

 

Principalele funcţii ale serviciului social "centre de zi pentru persoane vârstnice” 
sunt următoarele: 
 

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

 
 ARTICOLUL 7

Activităţi şi funcţii
 Principalele funcţii ale serviciului social Centru de zi ,,Zambeste pentru 

Viitor” sunt următoarele:


a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor activităţi:
I. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

1. analiza nevoilor și consultanță în funcție de problemele fiecărei persoana beneficiara. 
2. consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă. 
3. consiliere spirituală/religioasă  
4. analiză și consultanță în vederea demarărilor formelor necesare pentru obținerea unei 

locuințe, teren sau locuință socială de la autoritățile locale. 
5. diverse ședințe tematice pentru dezvoltare personală. 
6. reintegrare comunitară - contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în  

planul individualizat de persoana de caz; urmărește modalitățile concrete de punere în 
aplicare a măsurilor de protecție în integrarea și evoluția beneficiarilor în cadrul serviciului 
și formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de 
protecție sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate, asigurând pregătirea 
corespunzătoare a ieșirii beneficiarului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă și a altor condiții necesare pentru integrarea sau socio-profesională.  

7. socializare culturală - asigură persoanelor beneficiare oportunități multiple de petrecere a 
timpului liber, de recreere, socializare, care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, 
socială și emoțională a tineriilor, asigurând accesul tinerilor aflați în Centru de zi integrare 
reintegrare pentru ca aceștia să poată contacta și implice în viața lor orice persoană, 
instituție, asociație sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorințe, cu excepția 
restricțiilor prevăzute în metodologia de organizare și funcționare și planul individualizat 
de intervenție; 

 
a) De informare a potențialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
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1. Asigură consilierea si informarea familiilor (proprii și AMP) precum și a beneficiarilor privind 
problematica socială, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite etc 

2. Efectuează demersuri către DGASPC Brașov sau Direcția de Servicii Sociale Brașov pentru a 
 

dezvolta parteneriate și colaborează cu organizații non-guvernamentale, instituții și alți 
reprezentanți ai societății civile, în conditiile legii, în vederea diversificării și îmbunătățirii 
programelor, în funcție de realitățile și specificul local; 

 

3.Intervine în sensibilizarea comunității la nevoile specifice ale tinerilor din Centru de zi 
,,Zambeste pentru Viitor” 

 

Promovează serviciul în comunitate prin distribuire de pliante și broșuri despre misiunea 
și serviciile oferite de centru; 

 

5. Organizează acțiuni în comunitate în vederea relaționării beneficiarilor cu persoane din 
mediul exterior al organizatiei; 

6. Sprijină și încurajează voluntariatul în activitățile cu persoanele beneficiare din centru.  
7. Facilitează frecventarea de către persoanele beneficiare în terminarea studiilor 

sau recalificarea unei meserii din comunitate.  
8. Înlesnește participarea familiei, colegilor și a prietenilor la evenimente importante 

din viața beneficiarilor.  
9. Dacă se constată că tânărul persoana beneficiara este lipsit, în mod ilegal, de elementele 

constitutive ale identității sale sau de unele dintre acestea, centrul, prin serviciul de 
asistență socială este obligat să aplice toate măsurile necesare în vederea restabilirii 
identității persoanei beneficiare. 

10. Identificarea familiei, a familiei extinse și altor persoane importante din viața tânărului 
/adultui persoana beneficiara și facilitarea menținerii relațiilor cu aceștia.  

11. Tânărul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia printr-o măsură 
dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte directe 
cu ambii părinți. Stabilirea relațiilor personale se realizează prin:  

 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. Consiliere socială şi psihologică; 
2. Consiliere spirituală/religioasă  
3. Consiliere/orientare vocaţională; 
4. Educaţie extracuriculară; 
5. Facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională; 
6. Integrarea pe piața muncii/facilitarea accesului la un loc de muncă; 
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7.Instruire și sprijinul spre autogospodărire casnică (gătit, curățenie, 
spălat/călcat, autogestionarea alimentelor, etc). 
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; 
 
e) De administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 
 

 Resurse financiare




1.  Donații particulare


2.  Strângere de fonduri prin evenimente


3.  Impozitul din venit 2%




 Resurse umane:


 
1. Recrutarea și angajarea personalului calificat, cu abilități empatice și de comunicare cu 

tinerii, în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a nevoilor identificate și 
posturilor vacante, în scopul îndeplinirii misiunii centrului în condiții optime (recrutarea se 
realizează de către furnizorul privat de servicii sociale – Asociația ”Zâmbește pentru viitor”.  

2. Respectarea și îndeplinirea de către personalul centrului a atribuțiilor și 
responsabilităților din fișele de post și a sarcinilor trasate de către conducere; 

3. Revizuirea fișelor de post în funcție de dinamica cerințelor posturilor respective;  
4. Asigurarea numărului și structurii de personal adecvate nevoilor și asigurării continuității 

în autogospodărire, reintegrarea în societate pentru beneficiari; 
5. Realizarea evaluării anuale a performanțelor profesionale;  
6. Dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea 

condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue a 
acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a 
echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de 
muncă.  

7. Identificarea și asigurarea de surse suplimentare de finanțare, cu precădere prin 
mobilizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derulării activitaților centrului.  

8. Supervizarea de catre director/ sef de centru a modalității de utilizare a fondurilor alocate. 

 

* Activităţile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităţilor specifice 

tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanţă cu 

scopul şi funcţiile serviciilor sociale, precum şi cu standardele minime de calitate aplicabile. 
 

ARTICOLUL 8 
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Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

(1) Serviciul social Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” funcţionează cu un număr de 3 
total personal, conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Nr. 19 din data 16.02.2017 
 

din care: 
 

a) personal de conducere: Director /Sef de Centru 1 – 
 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 1; 
 

c) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 1 
 

d) voluntari 

 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează 
în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin: 
 

b) prin hotărârea organelor de conducere ale furnizorilor privaţi de servicii sociale. 
 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/5 
 

ARTICOLUL 9 

 

Personalul de conducere: 
 

a) director / Sef centru 

 

(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; 
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d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor 

mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 
 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi 

a regulamentului de organizare şi funcţionare; 

 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 

instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
 

n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

 
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

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

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
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r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 

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

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face 

în condiţiile legii. 
 

ARTICOLUL 10 

 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 9. Personal de specialitate şi auxiliar 9 

 

a) asistent social (263501); 
b) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 

 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 

resurse; 
 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 

şi respectării legislaţiei; 
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g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Instrucţiune: 

Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent 

structurii organizatorice/organigramei. Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” 
 

ORGANIGRAMA 

 
 
(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 
 
a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa 
de funcţionare a serviciului pentru Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” a respectării 
standardelor minime de calitate;  
b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce 
priveşte funcţionarea centrului.  
(2) Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentanţi ai furnizorului de 
servicii sociale şi reprezentant/reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul 
centrului, aleşi în mod democratic.  
(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  
a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care 
au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz 
personal, amenajare etc.); 
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ARTICOLUL 11 
 
Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 
a) sef centrul / Director  

(2) Atribuţii sefului de centru /Director 
 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;  
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 
resurse etc.;  
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;  
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 
de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;  
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 
şi respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 

ARTICOLUL 12 

Finanţarea Centrului de zi ,,Zambeste pentru Viitor” 
 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 
calitate aplicabile.  
(2) Finanţarea cheltuielilor Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” se asigură, în condiţiile legii, 
din următoarele surse: 
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;  
b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 
şi din străinătate. 
c) Fonduri externe rambursabile şi nerambursabile. 
 

Vizat de, 
 

Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” - 8899 – PN – V. 
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