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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
CENTRULUI DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ MEDIAȘ
Art. 1 Dispoziţii generale. Definiţia
(1) Centrul de integrare prin terapie ocupațională Mediaș, denumit în continuare
CITO, este instituţie de asistenţă socială de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată în
subordinea Consiliului Judeţean Sibiu (CJ Sibiu), aflat în structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (D.G.A.S.P.C. Sibiu), având sediul în Mediaș, str.
G. Topârceanu, nr. 14, jud. Sibiu.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș", aprobat prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Sibiu, 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.
(3) 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.
(4) CITO întocmeşte şi respectă procedurile de sistem şi operaţionale pentru fiecare tip de
activitate desfăşurată (socială, economică, resurse umane, achiziţii publice etc.), avizate de către
Comisia privind sistemul de control intern/managerial şi aprobate de către directorul centrului.
(5) Pentru asigurarea calităţii serviciilor furnizate, DGASPC Sibiu, prin serviciile sale de
specialitate, asigură coordonarea metodologică a CITO.
Art. 2 Identificarea serviciului social
Serviciul social "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș", cod
serviciu social 8790 CR-D-III, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sibiu, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria
AF nr. 001332, CIF 25631953, sediul pe strada G. Topârceanu, nr. 14, localitatea Mediaş, Judeţul
Sibiu.
Art. 3 Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș"
este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire,
recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a
timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă
specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării
acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor
ce pun în pericol securitatea acestora.
Art. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș"
funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.
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448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative
secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim aplicabil: Ordinul 67/2015, anexa 1 - Standarde minime de calitate
pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte
cu dizabilităţi.
(3) Serviciul social "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș" este
înființat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 87/2009, prin care a şi dobândit
personalitate juridică şi funcţionează în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sibiu.
Art. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș" se
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul
naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 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 Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș" 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 capacitate de
exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
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.
Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Integrare prin Terapie
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Ocupațională Mediaș" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii
sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza
administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de
starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate mai jos, în
cuprinsul alin (2), la lit. (i) și (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 50
de locuri.
(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Admiterea în C.I.T.O. se face potrivit următoarelor etape:
(a) Persoana cu dizabilităţi/reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană interesată va
depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilităţi, primăria urmând să o transmită, în termen de
maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:
1. Copie de pe Certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap;
2. Cererea de admitere în centru, semnată de beneficiar/reprezentantul legal;
3. Copii de pe actele de identitate: B.I./C.I.
4. Copii de pe certificatele de naştere ,de căsătorie, hotărâre de divorţ sau certificat de divorţ
şi de pe actul de identitate ale persoanei care solicită admiterea, ale părinţilor, ale
copiilor, ale soţului sau soţiei (după caz), ori ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali ai
acestuia;
5. Declarație privind lipsa susţinătorilor legali (declaraţie notarială a solicitantului din care
să reiasă că acesta nu are copii sau întreţinători legali); dacă aceştia există, trebuie să
prezinte declaraţii notariale cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana şi să ataşeze
acte doveditoare.
6. Evaluarea medico-socială a persoanei cu handicap, realizată de unitatea spitalicească şi
de serviciul public de asistenţă socială,în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
7. Acte doveditoare privind veniturile:
a. adeverinţă de salariu;
b. cupon de pensie (în cazul pensionarilor);
c. adeverinţă de venit eliberată de organele financiare teritoriale;
d. adeverinţă de la primăria de domiciliu cu proprietăţile deţinute şi veniturile
obţinute de persoană şi de familie;
e. documente doveditoare privind situaţia locativă (copia actului de proprietate a
locuinţei sau a actului în baza căruia persoana locuieşte la adresa respectivă: a
contractului vânzare – cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de
moştenire, copia contractului de închiriere);
f. ultimul talon de pensie;
g. copii de pe hotărâri judecătoreşti actualizate prin care s-au stabilit obligaţii de
întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celor care solicită
admiterea;
8. Raportul de anchetă socială emisă de primăria de domiciliu;
9. Investigaţii paraclinice /analize medicale recente: radiografie pulmonară interpretată, test
HIV (solicitat persoanelor cu vârsta până la 70 de ani), Ag HBs, ex. coproparazitologic);
10. Dovadă de la medicul de familie că poate frecventa colectivitatea şi nu are boli infectocontagioase;
11. Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate a persoanei
precum şi tratamentele urmate;
12. Dovada eliberată de primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protecţia şi
îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
13. Copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de
întreţinere ale unor persoane, în favoarea sau în obligaţia celui care solicită admiterea
(copie a contractului vânzare-cumpărere între persoana care solicită internarea şi unul
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dintre copii sau alţi susţinători legali-după caz), copie act de donaţie, copie act de
moştenire, copie act închiriere.
14. Angajament de plată a contribuţiei de întreţinere, cu respectarea prevederilor legale în
materie.
(b) Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante,
împreună cu documentele prevăzute la lit. (a), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
înregistrare.
(c) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sibiu (CEPAH) verifică cererea
şi documentele prevăzute la lit. (a) şi soluţionează cererea, în termen de cel mult 15 zile de la
data înregistrării dosarului.
(d) Decizia comisiei de evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în termen de
cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de evaluare şi se comunică prin poştă,
cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data
redactării.
(e) Criteriile de eligibilitate pentru admiterea persoanelor cu dizabilităţi în cadrul
centrului, sunt stabilite în anexa nr. 9 la ROF-ul CEPAH Sibiu.
(f) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) din
cadrul DGASPC Sibiu înaintează Comisiei de evaluare propunerea cu privire la oportunitatea
instituţionalizării în cadrul Centrului, pe baza documentelor prevazute la lit. (a).
(g) Pe baza recomandărilor SECPAH, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap Sibiu (CEPAH) stabileşte admiterea persoanei cu dizabilităţi în cadrul Centrului.
(h) Decizia de admitere a persoanelor adulte cu handicap în centru, precum şi Programul
individual de reabilitare şi integrare socială, în baza căruia sunt acordate serviciile de recuperare
emise de către CEPAH Sibiu, se transmit persoanelor/instituţiilor interesate, conform legii.
(i) Accesul unei persoane într-un CITO se face avându-se în vedere următoarele criterii
sociale:
1. nu se poate gospodări singură, fiind dependentă de serviciile sociale de bază;
2. nu are întreţinători legali sau aceştia nu pot sa-i asigure protecţia şi îngrijirea datorită
stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie;
3. nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea unui trai
decent în comunitate;
4. nu are locuinţă;
5. necesită îngrijire medicală ocazională;
persoana are domiciliul pe raza administrativ – teritorială a jud. Sibiu
(j) Conform criteriilor medicale de admitere în cadrul centrului stabilite şi aprobate de
către preşedintele CEPAH Sibiu, în CITO sunt admise persoane cu:
1. handicap fizic: afecțiuni osteo-articulare congenitale sau contractate precoce,
colagenoze: poliartrita reumatoidă, sclerodermia, dermatomiozita; afectarea mobilității coloanei
vertebrale, spondilita anchilozantă, amputații cu deficiențe locomotorii, cifoscolioze idiopatice,
afecțiuni neurologice cu deficiență motorie ușoară, moderată și accentuată;
2. handicap mental: retard mental ușor, moderat;
3. handicap somatic: afectarea funcțiilor digestive, metabolice (diabet zaharat tip I
complicat cu microangiopatie), cardice, endocrine (hiperfuncție hipofizară, insuficiență
hipofizară – diabet insipid, nanism hipofizar, insuficiență tiroidiană, Sindromul Turner etc ),
renale, urogenitale, afecțiuni ale funcției de protecție a pielii (psoriazis, psoriazis artropatic,
pemfigus, dermatomiozită, neurofibromatoză, etc), afecțiunile sistemului imunitar, a sistemului
limfoid, hematologic etc;
4. handicap asociat: handicap mental asociat cu handicap fizic, somatic;
5. persoane care au fost încadrate in grad de handicap ușor, mediu, accentuat;
persoane care să aibă vârsta împlinită de 18 ani.
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(k) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (CEPAH) decide
admiterea în centru având în vedere atât criteriile de eligibilitate sociale şi/sau medicale de mai
sus, cât şi ţinând cont de locurile disponibile. Persoana cu dizabilităţi are dreptul să fie îngrijită şi
protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul
sau reşedinţa.
(l) În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu dizabilităţi nu pot fi asigurate în
condiţiile prevăzute in prezentul Regulament, aceasta poate fi îngrijită şi protejată într-un centru
aflat în altă unitate administrativ-teritorială.
(m) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în
baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana
cu dizabilităţi este îngrijită şi protejată.
(n) Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.
Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal
al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la
plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea.
Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. Formatul şi conţinutul contractului de
furnizare servicii este stabilit de centru /furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin
al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Contractul de furnizare
servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul
semnatarilor contractului. Acesta va fi pus la dispoziţia acestora şi în format accesibil (easy to
read, Braille, CD video/audio, etc.) înainte de a fi semnat de către beneficiar/reprezentantul legal
al acestuia. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul
personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al
contractului de furnizare servicii.
(o) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului se stabileste conform
legislatiei în vigoare.
(3) Condiții de încetare a serviciilor
(a) Încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte condiţii
cunoscute şi acceptate de aceştia.
(b) Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a
serviciilor pe perioadă determinată.
(c) Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de încetare/sistare a serviciilor.
Principalele situaţii în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită
perioadă de timp sunt următoarele:
1) la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o perioadă
determinată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea
necesară, pe perioada respectivă;
2) în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a
personalului medical din serviciul de ambulanţă; în cele două situaţii de mai sus, beneficiarul are
toate drepturile care decurg din furnizarea serviciilor medicale, în condiţiile contractului-cadru.
3) în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau
programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă
determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului; se
solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului;
4) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie,
sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi
serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de
soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă
determinată, etc.).
(d) Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor situaţiile de încetare/sistare a
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serviciilor pe perioadă nedeterminată.
(e) Principalele situaţii în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată,
precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele:
a. la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub
semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de
maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de
asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana
respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita verificarea
condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite.
b. după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi
angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea,
îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului,
centrul notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială
va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor
de găzduire şi îngrijire oferite;
c. transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii
beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta;
d. la recomandarea centrului rezidenţial dacă nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului; cu minim 30 de zile anterior datei când se
estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui
beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);
e. caz de deces al beneficiarului;
f. în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive
imputabile acestuia.
Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultima situație menționată mai sus
se realizează de CEPAH Sibiu, pe baza propunerii directorului centrului, cu acordul prealabil al
Consiliului consultativ al centrului. Pentru celelalte situații menționate, cu excepția cazului de
deces – care constituie ieșire/sistare de drept – decizia încetării/sistării furnizării serviciilor
sociale aparține CEPAH.
(f) Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială:
a. În caz de ieşire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în
termen de maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al
beneficiarului.
b. Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de
identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al
beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).
(g) Centrul se asigură că beneficiarul părăseşte centrul în condiţii de securitate.
Centrul cunoaşte şi, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului
către noua sa rezidenţă. În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de
transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a
utilizat mijloacele de transport auto, etc.).
(h) Fişa de ieşire din centru se completează după emiterea de către CEPAH Sibiu a
deciziei de încetare sau de transfer a beneficiarului din centru.
(i) Transferul beneficiarilor dintr-un centru în altul se face în baza deciziei CEPAH,
conform procedurilor stabilite de către aceasta, cu respectarea prevederilor legale, pe baza
dosarului depus de centru şi a raportului SECPAH.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupațională Mediaș" au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
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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 persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupațională Mediaș"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 și ale Regulamentului intern al
centrului.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupațională Mediaș" sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală;
4. asistenţă pentru sănătate;
5. recuperare/reabilitare funcţională;
6. socializare şi activităţi culturale
7. integrare/reintegrare socială
8. cazare
9. alimentaţie
10. reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. punerea la dispoziţia publicului a materialelor informative privind activităţile derulate
şi serviciile oferite;
2. facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor
convenţionali, membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte
condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită;
3. asigurarea că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu
responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale
4. elaborarea de plan invidual de intervenţie socială pentru fiecare beneficiar care
cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestuia;
5. elaborarea de rapoarte de activitate;
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6. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a
beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/ reprezentanţilor convenţionali, familiilor
acestora cu privire la serviciile şi facilităţile oferite.
7. afişarea informaţiilor necesare privind activitatea desfăşurată zilnic (a numelui şi
programului zilnic de lucru al personalului de conducere şi al personalului de specialitate care
funcţionează în cabinetele de specialitate).
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. organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor înscrise în Cartă;
2. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea mentinerii unui stil de
viaţă sănătos precum şi asupra drepturilor fundamentale;
3. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la
tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de
tratament degradant;
4. desfăşurarea de activităţi de informare, consiliere, educaţie extracurriculară, terapii
ocupaţionale, etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei, a
valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni, pregătire
pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces la un loc de
muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi diverse
dispozitive asistive,etc.;
5. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la
modalităţile de formulare a eventualelor sesizări/reclamaţii;
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. întocmirea documentaţiei şi realizarea demersurilor pentru obţinerea licenţei de
funcţionare a centrului, pe baza standardelor de calitate, conform legislaţiei în vigoare;
4. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenţia Judeţeană
Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi,
precum şi alte foruri cu atribuţii de control;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. funcţionarea centrului conform prevederilor unui regulamentului propriu de organizare
şi funcţionare;
2. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor
financiare, materiale şi umane ale centrului;
3. întocmirea proiectului bugetului propriu al centrului şi contului de încheiere al
exerciţiului bugetar;
4. asigurarea integrităţii şi păstrării în bune condiţii a patrimoniului centrului: clădiri,
instalaţii, dotări, aparatură;
5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei
desfăşurări a activităţii centrului;
6. identificarea anuală a nevoilor de perfecţionare a personalului centrului şi asigurarea
pregătirea şi instruirea personalului.
Art. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal
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(1) Serviciul social "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș"
funcţionează cu un număr de 50 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Sibiu nr. 74/2017, din care:
a) personal de conducere – 2: director centru și contabil șef;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar
– 30;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire –
18.
d) voluntari, cu respectarea legislației în domeniu. Numărul voluntarilor este variabil. La
data întocmirii ROF centrul nu are voluntari.
(2) Personalul de specialitate de îngrijire și asistență reprezintă 60% din numărul total
de posturi al centrului.
(3) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.
Art. 9 Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere al centrului este:
a) director centru;
b) contabil şef.
(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) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
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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;
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.
Art. 10 Consiliul consultativ
(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 "Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș", 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 2 reprezentanţi ai furnizorului de servicii
sociale (DGASPC Sibiu) şi 3 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.);
b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire
a acestora;
c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor
acordate unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului
de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea
acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Art. 11 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.
(1) Personalul de specialitate este format din:
asistent medical generalist (325901);
asistent social (263501);
infirmier (532103);
instructor de ergoterapie (223003);
instructor de educație;
psiholog (263411).
kinetoterapeut (226405)

(2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate:
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării
de resurse etc.;
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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.
(3) Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate din CITO Mediaș, pe
specialități:
A. Asistent medical generalist
1. Execută indicaţiile medicului cu privire la efectuarea tratamentului, recoltarea probelor
biologice, aplicarea dietelor alimentare şi asigurarea igienei beneficiarilor;
2. Evaluează starea de sănătate a beneficiarilor centrului, observă simptomele de boală pe
care aceştia le prezintă, măsoară temperatura, tensiunea arterială, pulsul, respiraţia,
înălţimea şi greutatea corporală şi informează medicul; supravegheaza, în absenţa
medicului, persoanele bolnave şi ia masurile care se impun, in limita competentei,
informand ulterior medicul despre masurile luate;
3. Efectueaza controlul epidemiologic al beneficiarilor la admiterea în centru, la revenirea
acestora din familii dupa invoiri si dupa externarea din unitatile sanitare unde au urmat
tratamente specifice;
4. Asigură activităţi de consiliere privind educaţia pentru sănătate, în domenii de interes
pentru beneficiarii CITO;
5. Acordă prim ajutor in situatii de urgenta, apelează serviciul de urgenta 112 in caz de
urgenta medicala/anunta medicul.
B. Asistent social
1. Face parte din echipa multidisciplinară, realizează evaluarea socială a beneficiarilor,
elaborează şi implementează împreună cu echipa P.I.I; completează împreună cu echipa
fişa de monitorizare săptămânală a activităților desfăşurate cu beneficiarii; este
responsabil de caz pentru o parte din beneficiarii centrului;
2. Intocmeşte documentele de primire ale beneficiarilor în unitate şi gestionează dosarul
social al acestora; ține evidenţa beneficiarilor în cartea de imobil, în registrul de evidenţă
a beneficiarilor, realizează raportări, situaţii statistice privind beneficiarii;
3. Ţine evidenţa beneficiarilor în cartea de imobil, în registrul de evidenţă a beneficiarilor,
realizează raportări, situaţii statistice privind beneficiarii;
4. Calculează contribuţia de întreţinere în prezenţa însoţitorului şi întocmeşte angajamentul
de plată, care va fi semnat de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia;
5. Desfăşoară activităţi de consiliere socială şi sprijin pentru beneficiari, în vederea
integrării sociale şi/sau socio-profesionale;
C. Infirmier
1. Mentine permanent ordinea si curatenia la locul de munca si in alte spatii de folosinta,
2. În lipsa ingrijitoarei de curaţenie efectuează curaţenia şi dezinfectia in spatiile centrului,
colaborează cu beneficiarii în vederea: colectării lenjeriei si rufele murdare, separării
rufelor murdare de alte obiecte personale ale beneficiarilor,
3. Sprijină şi îndrumă beneficiarii în vederea însuşirii deprinderilor privind igienizarea
obiectelor de îmbrăcăminte proprii, altor bunuri personale;
4. În toate activităţile desfăşurate respectă normele igienico-sanitare;
5. Intocmeşte documente de predare – primire a serviciului la sfârşitul programului de lucru,
mentionand în scris problemele apărute la beneficiari.
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D. Instructor de ergoterapie
1. Se preocupă în permanenţă de crearea unui ambient plăcut beneficiarilor, de pregătirea
spaţiului şi materialelor necesare muncii de ergoterapie, solicitarea necesarului lunar de
materiale consumabile specifice muncii;
2. Urmăreşte ca, prin activitatea sa să faciliteze beneficiarilor învăţarea funcţiilor esenţiale
pentru adaptarea lor socială, pentru a reduce sau corecta disfuncţiile şi pentru a promova
sau menţine starea lor de sănătate;
3. Exemplifică, încurajează şi sprijină beneficiarii în desfăşurarea de ativităţi de ergoterapie
– activităţi şi tehnici ocupaţionale prin practicarea unor activităţi de divertisment (ţesut,
cusut, ceramică, împletituri, gravură, legătorie, cartonaj, desen, etc.) –, pentru dezvoltarea
abilităţilor acestora, urmărind obiectivele de recuperare/reabilitare stabilite în PII, în
funcţie de nevoile şi specificul fiecăruia;
4. Utilizează tehnici de adaptare, precum: activităţi cotidiene în dormitoare, bucătărie, baie,
etc. pentru ca beneficiarii să înveţe modul de utilizare a diverse obiecte/aparaturi casnice;
5. Încurajează atât munca individuală a beneficiarilor, cât şi pe cea în echipă; intervine
pentru medierea conflictelor dintre beneficiari, promovează buna înţelegere, împăcarea,
acceptarea reciprocă, respectul şi onestitatea.
E. Instructor de educație
1. Desfașoară activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială cu beneficiarii, în
funcție de categoriile de terapii stabilite de echipa multidisciplinară;
2. Adaptează şi realizează activităţi educative pentru toți beneficiarii, cu diferite tipuri de
dizabilităţi şi utilizează metode sau mijloace de educaţie specială în vederea ameliorării
dizabilităţii beneficiarului;
3. Utilizează strategii şi tehnici de educaţie specială pentru a dezvolta abilităţile perceptivmotrice, cognitive, de comunicare şi mnezice;
4. Propune activitățile pe care le va desfășura fiecare beneficiar, tinand cont de programul
individualizat stabilit de psiholog, în funcție de preferințele fiecarui beneficiar, de
posibilitățile centrului și dacă este posibil în consultare cu beneficiarul;
5. Realizează activităţile de recreare organizate pentru beneficiari, cu scopul facilitării
dezvoltării fizice, mentale şi sociale.
F. Psiholog
1. Realizează activităţi de evaluare a nevoilor generale şi speciale ale beneficiarilor, din punct
de vedere psihologic;
2. Asigură activităţi de intervenţie psihologică, de consiliere şi sprijin a beneficiarilor, pentru a
depăşi situaţiile de conflict, dificultate cu care se confruntă aceştia, pentru integrarea în
colectivitatea centrului şi facilitarea integrării sociale în comunitate, dezvoltarea de relaţii
cât mai bune cu personalul, ceilalţi beneficiari, precum şi persoane importante pentru
aceştia; în desfăşurarea activităţii are în vedere obiectivele de intervenţie stabilite şi
caracteristicile individuale specifice vârstei, dizabilităţii, altor aspecte esenţiale fiecărui
beneficiar;
3. Participă la elaborarea si aplicarea activităţilor de recuperare psihologică a beneficiarilor,
organizand şi participând nemijlocit la aplicarea programelor individuale sau colective pe
categorii de terapii ale beneficiarilor, în limita competenţelor deţinute;
4. Intervine în situatii de criza legate de aparitia/agravarea unor tulburari de comportament si
ajuta beneficiarul in depasirea unor situatii conflictuale cu sine sau cu cei din jur;
5. Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează impreună cu aceasta
P.I.I; completează impreună cu echipa fişa de monitorizare săptămânală a activitătilor
desfăşurate cu beneficiarii.
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G. Kinetoterapeut
1. Elaboreaza planul terapeutic pe etape pentru tratamentele individuale şi în grup a
beneficiarilor, pe baza indicaţiilor medicale;
2. Aplică tratamentele prin gimnastică medicală şi urmăreste eficienţa tratamentului;
3. Semnalează medicului şi coordonatorului personal de urgenţele apărute în timpul
tratamentului fizic și orice modificari aparute în starea de sanatate a beneficiarului ;
4. Informează medicul si coordonatorului personal de specialitate, asupra oricărei solicitări din
partea pacientului, care se referă la tratamentul, evoluţia si reacţiile adverse aparute in urma
aplicarii tratamentului;
5. Respecta prescripţiile medicale in ceea ce priveşte tratamentul specific.
(4) Atribuţiile şi răspunderile principale ale personalului de specialitate din cadrul
centrului, prevăzute în prezentul regulament, se completează în mod corespunzător cu atribuții
specifice prevăzute în fișa postului.
Art. 12 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenanţă, achiziţii etc. Este format din:
a. administrator;
b. consilier juridic
c. spălătoreasă;
d. paznic;
e. muncitor calificat (întreţinere, bucătar, mecanic);
f. economist;
g. magaziner;
h. ingrijitor (personal curăţenie spaţii);
i. şofer;
(2) Atribuții personal administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire
A. Administrator
1. Întreprinde toate măsurile care se impun pentru întreținerea în bune condiții de
funcționare a instalațiilor sanitare, electrice, de încălzire și aplicarea normelor PSI;
2. Organizează și răspunde de desfășurarea activității administrativ-gospodarești, bloc
alimentar, spălătorie, spații cazare, spații administrative, etc.;
3. Asigură exploatarea eficientă a mijloacelor de transport conform cadrului legal;
4. Asigură și răspunde de întreținerea și integritatea patrimoniului;
5. Gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar și bunurile materiale și asigură
evidențele de gestiune.
B. Consilier juridic
1. Asigură și răspunde de respectarea cadrului legal privind desfășurarea activităților de
achiziții publice;
2. Vizează pentru legalitate contracte, convenții, parteneriate, acte adiționale, precum și
dispoziții emise de directorul centrului;
3. Asigură asistență juridică de specialitate pentru punerea în aplicare a actelor normative în
domeniul social, economic, administrativ, patrimonial.
C. Spălătoreasă
1. Ia in primire de la ingrijitoarele de curatenie rufele murdare, noteaza in caietul de
evidenta numarul si felul rufelor luate in primire;
2. Asigura spalarea si dezinfectia rufelor, raspunzând de calitatea acestora;
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3. Dupa spalarea si uscarea rufelor le verifica si preda hainele sau lenjeria deteriorata la
lenjereasa pentru a fi reparate;
4. Raspunde de modul de folosire al masinilor de spalat si uscat in conformitate cu
indicatiile tehnice si ia masuri de protectie a muncii;
5. Preda rufele curate, numarate ingrijitoarei de curatenie,care le transporta in sectie.
D. Paznic
1. Monitorizează intrarea și ieșirea din incinta centrului a tuturor persoanelor;
2. Desfășoară periodic inspecția clădirilor, a ușilor și geamurilor, a integrității acestora;
3. Participă alături de personalul angajat conform dispozițiilor interne la evitarea sau
prevenirea producerii unor accidente sau avarii;
4. Respectă respecte planul de pază al obiectivului protejat.
E. Muncitor calificat
a) Muncitor calificat întreţinere / mecanic
1. Asigura si răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de incalzire, instalaţiilor electrice,
instalaţiilor sanitare si de alimentare cu apa;
2. Executa reparaţii curente si lucrările de intretinere necesare acestor instalaţii;
3. Efectuează lucrări de întreţinere si reparaţii curente la clădirile instituţiei (inclusiv
zugravit, vopsit tamplarie, lucrari de intretinerea curtii, etc.);
4. Zilnic, la intrarea in tura, verifica starea instalațiior, încăperilor centrului și aduce la
cunoștința directorului centrului defecțiunile descoperite, în vederea rezolvarii lor;
5. Administrează rampa gunoi (insotire masina de gunoi la ridicarea gunoiului, pastrarea
curateniei la rampa).
b) Muncitor calificat bucătar
1. Participa la întocmirea meniului zilnic, fiind membru al comisiei de intocmire a
meniurilor;
2. Preia alimentele scoase din magazie pentru prepararea meniurilor zilnice, verifica
calitatea si cantitatea lor si răspunde de introducerea lor in totalitate la prepararea hranei
pentru beneficiari;
3. Prepara hrana in conformitate cu meniul indicat in listele de alimente, răspunzând de
calitatea si cantitatea acesteia.
4. Portioneaza hrana beneficiarilor si răspunde de respectarea cantităţii de hrana pentru
fiecare porţie distribuita beneficiarilor conform gramajului indicat in lista de
alimente;
5. Răspunde de păstrarea si utilizarea corecta a utilajelor din bucătărie, de punerea si
scoaterea din funcţiune a utilajelor respectând normele de protecţie a muncii si
semnalează administratorului orice defecţiune constatata.
F. Economist
1. Conduce contabilitatea instituției sintetic și analitic conform normelor legale în
vigoare;
2. Exercită controlul financiar preventiv, asupra documentelor prevăzute de legislația în
vigoare (OMF 522/16-04-2003 cu modificările și completările la zi și alte acte normative
în vigoare la zi) inclusiv ce implică consumuri, asupra statului de plată al salariaților,
contractelor;
3. Aplică normele privind angajarea, ordonarea și plata cheltuielilor bugetare conform
legislației în vigoare (Ordinul MF 1792/24-12-2012 cu modificările la zi);
4. Întocmește împreună cu directorul de centru și administratorul propunerile de buget,
însoțite de nota de fundamentare reală și obiectivă, a nevoilor centrului și îl prezintă spre
avizare directorului de centru și spre aprobare DGASPC Sibiu;
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5. Întocmește situațiile financiare, raportări economice și alte situații statistice solicitate
de directorul centrului, DGASPC și alte instituții și răspunde de respectarea cadrului legal
în domeniul său de activitate.
G. Magaziner
1. Răspunde direct de primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor din unitate si comunica in
scris conducerii unităţii plusul si minusul din gestiune, daca bunurile sunt depreciate,
distruse, sustrase, daca stocurile au atins limitele minime si maxime, solicita efectuarea
recepţionarii acestora de către comisiile de recepţie;
2. Respectă si aplică dispoziţiile legale cu privire la inventarierea bunurilor;
3. Întocmeste la sfârşitul lunii centralizatorul cu consumul de materiale si alimente pe
baza bonurilor de materiale si listei zilnice de alimente, stabileşte stocul si soldul acestora
pe fisa de magazie, confruntandu-le cu cele ale serviciului contabilitate .
4. Preda serviciului de contabilitate toate documentele de intrare si ieşire a valorilor
materiale la termenele fixate;
5. Asigură paza si securitatea magaziilor si sesizează imediat organele ierarhice de abaterile
si deficientele constatate, cerând sa fie luate toate masurile corespunzătoare.
H. Îngrijitor (personal curăţenie spaţii)
1. Efectuează zilnic curatenia si dezinfectia in dormitoare, spatii comune, cabinete, birouri
si alte incaperi in functie de indicatiile asistentei coordonatoare, asistentei medicale de
serviciu sau infirmierei coordonatoare;
2. Transportă sacii cu rufe murdare la spalatorie, preda rufele murdare si primeste rufele
curate, conform caietului de evidenta ;
3. Transportă rezidurile solide din sectie la rampa de gunoi, curata si dezinfecteaza
recipientele de colectare;
4. Asigură curatenia si dezinfectia spatiului, unde se serveste masa in sectie, pentru
beneficiarii nedeplasabili;
5. Cunoaste si respecta normele igienico – sanitare in vigoare.
I. Şofer
1. Exploatează mijlocul de transport încredințat în cele mai bune condiții şi doar în interesul
serviciului;
2. Întocmește zilnic foaia de parcurs și o completează în mod corespunzător cu numărul km.
parcurși, ruta etc.
3. Asigură transportul beneficiarilor conform dispozițiilor conducerii centrului;
4. Asigura funcționarea optimă a mijlocului de transport;
5. Răspunde de folosirea eficientă a bunurilor primite și BCF-urilor.
(3) Atribuţiile şi răspunderile principale ale personalului administrativ, de gospodărie,
întreţinere-reparaţii, deservire din cadrul centrului, prevăzute în prezentul regulament, se
completează în mod corespunzător cu atribuții specifice prevăzute în fișa postului.
Art. 13 Finanţarea centrului
(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 centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului;
c) bugetul de stat;
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din
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ţară şi din străinătate;
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 14 Dispoziții finale
(1) CITO are ştampilă şi sigiliu proprii de formă rotundă cu următorul conţinut: Consiliul
Judeţean Sibiu-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Centrul de Integrare
prin Terapie Ocupaţională Mediaş.
(2) Centrul are o ştampilă care se află la directorul centrului.
(3) Ştampila se aplică numai pe semnătura directorului sau locţiitorului desemnat de
acesta prin dispoziţie.
(4) La sediul centrului se arborează drapelul de stat al României, drapelul Uniunii
Europene şi stema judeţului Sibiu.
(5) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor legali,
cât şi personalului Centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de a-l
aplica întocmai.
(6) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare sau se
modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate şi se
aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Sibiu.

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela Cîmpean

Mihaella Cristina Linde
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