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RAPORT  DE ACTIVITATE 2019 - COMPLEXUL DE SERVICII  SĂCELE 

 

I. Atribuții conform ROF  

Atribuţiile șefului de Centru sunt: 

   asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul C.S. 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, a Codului Muncii, etc.; 

   elaborează rapoartele generale şi periodice privind activitatea C.S., stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

   propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare; 

   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 și pentru identificarea celor mai bune servicii care să 

răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  întocmește raportul anual de activitate; 

   asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii Complexului de Servicii 

Săcele; 

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

personal; 

   desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii Complexului de Servicii Săcele în comunitate; 

  ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul Complexului de Servicii Săcele şi 

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

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



  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului 

de organizare și funcționare;  

   reprezintă Complexul de Servicii Săcele 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; 

 asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la 

nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

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

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  fundamentează anual proiectul bugetului propriu al serviciului și răspunde de întocmirea 

execuției bugetare a serviciului social; 

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

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

 alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

Atribuţii ale personalului de specialitate din cadrul CS Săcele, sunt: 

   asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

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

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

resurse, etc.;  

   sesizează conducerii C.S. situaţiile care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţiile de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc.;  

   semnalează existenţa oricărei forme de abuz asupra copilului; 

   face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei;  

   participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Braşov; 

   întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;  

   promovează interesul superior al copiilor; 

   respectă cu stricteţe confidenţialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.S. Săcele și își 

desfășoară activitatea respectând codul deontologic al profesiei; 

   abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea şi folosind o formulă de 

politeţe preferată de aceştia; 

  monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

   alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

Atribuţile personalului administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire din 

cadrul complexului:  

a)  economistul cod COR 263102 

 deţine evidenţa contabilă a bunurilor înregistrate pe  Complex, întocmeşte documentele 

contabile; 

 transmite lunar balanța de verificare și contul de execuție bugetar anual și trimestrial; 

 întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare precum şi orice alte situaţii financiar-

contabile solicitate; 

 înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte etc.; 



 înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donaţii); 

 înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreţinerea beneficiarilor; 

 înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre precum şi darea în 

folosinţă a acestora; 

 înregistrează facturile de utilităţi; 

 înregistrează sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, 

medicamente; 

 înregistrează alimentarea şi consumul de conbustibil şi ţine evidenţa BCF; 

 întocmeşte evidenţa stocurilor de obiecte de inventar; 

 păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe, balanţe; 

 urmăreşte respectarea baremelor şi informează şeful de Centru de cele constatate; 

 verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul Complexului şi le înregistrează; 

 vizează calculul valoric zilnic al listelor de alimente; 

 ține evidenţa stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc şi 

folosinţă; 

 întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare precum şi orice alte 

lucrări de planificare financiară la termenele şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în 

vigoare; 

 urmăreşte executarea integrală a bugetului în scopul unei judicioase utilizări a creditelor 

bugetare alocate, informând periodic şeful de Centru în vederea luării de măsuri operative 

pentru a asigura realizarea sarcinilor planificate. 

b) administratorul cod COR 515104 

 administrează şi gestionează bunurile C.S. Săcele; 

 este gestionarul întregului patrimoniu, controlând periodic existenţa bunurilor şi ţinând evidenţa 

acestora; 

 răspunde de administrarea şi buna funcţionare a mijloacelor fixe din dotarea Complexului, 

întocmind şi operând în registrul de inventar al mijloacelor fixe; 

 se îngrijeşte de aprovizionarea Complexului cu alimente, utilaje, aparatură, mobilier, materiale 

de întreţinere şi reparaţii, echipament şi cazarmament necesare bunei desfăşurări a activităţii 

Complexului; 

 întocmeşte proiectele de angajament legal, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C. Braşov spre 

aprobare, ţinând legătura cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. implicate în rezolvarea acestor 

probleme; 

 întocmeşte fişele de subgestiune pentru personal cu obiectele aflate în gestiunea centrelor şi 

inventarul cazarmamentului beneficiarilor; 

 înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte, etc.; 

 înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donaţii); 

 înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreţinerea beneficiarilor; 

 înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre, precum şi darea în 

folosinţă a acestora; 

 periodic efectuează controlul întregului Complex, pentru a depista eventualele defecţiuni şi, 

aducându-le la cunoştinţa şefului de Centru, ia măsurile care se impun pentru remedierea 

acestora; 

 întocmeşte documentaţia necesară efectuării igienizărilor şi reparaţiilor curente; 



 urmăreşte, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, respectarea contractelor încheiate de către 

D.G.A.S.P.C. Braşov cu furnizorii de servicii şi bunuri, verificând încadrarea de către furnizor 

în cantităţile, calitatea şi preţurile stabilite prin contract, aducând la cunoştinţa şefului de Centru 

neregulile sau neconcordanţele (putând refuza mărfurile care nu corespund calitativ, cantitativ 

sau ca preţ); 

 urmăreşte calitatea lucrărilor efectuate în regie proprie, precum şi cantitatea de materiale folosite 

şi calitatea lucrărilor efectuate prin contract; 

 urmăreşte modul de reparare şi de îngrijire a echipamentului şi cazarmamentului; 

 întocmeşte planul de pază şi securitate a clădirilor, luând măsuri necesare privind prevenirea 

incendiilor, controlează modul de îndeplinire a sarcinilor în aceste domenii, întocmind totodată 

şi documentatia necesară pe care o propune spre avizare D.G.A.S.P.C. Braşov; 

 întocmeşte (împreună cu contabilul Complexului) necesarul anual al Complexului; 

 întocmeşte, împreună cu personalul de la bucătarie, meniul zilnic al beneficiarilor, pe baza 

stocului de alimente, întocmind în acest scop lista zilnică de alimente; 

 întocmeşte documentaţia necesară obţinerii diverselor autorizaţii necesare pentru desfăşurarea 

activităţii complexului; 

 înregistrează sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, 

medicamente; 

 înregistrează alimentarea şi consumul de combustibil şi ţine evidenţa BCF; 

 întocmeşte evidenţa stocurilor de obiecte de inventar împreună cu contabilul; 

 păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe, balanţe, etc.; 

 urmăreşte respectarea baremelor şi informează şeful de Centru de cele constatate; 

 ține evidenţa stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc şi 

folosinţă; 

 ridică drepturile băneşti ale beneficiarilor minori din cadrul C.S. Săcele şi le înmânează pe bază 

de proces verbal persoanelor desemnate cu gestionarea acestora. 

c) muncitorul calificat cod COR 7549 

 deserveşte întregul Complex; 

 asigură reparaţiile curente din cadrul Complexului; 

 efectuează lucrări de igienizare în locaţiile Complexului; 

 se implică în activităţi, reparaţii curente, descărcarea/aşezarea/tăierea materialului lemnos din 

cadrul Complexului; 

 verifică centralele termice din cadrul Complexului; 

 verifică buna funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor din dotarea Complexului; 

 sprijină personalul angajat al Complexului în activităţile întreprinse privind întreţinerea 

Complexului; 

 îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, 

respectând normele de protecţie a muncii şi normele P.S.I. 

 ia în primire atribuţiile privind centralele termice, instalaţia, faptic şi scriptic pe bază de proces 

verbal în care consemnează constatările făcute; 

 verifică armăturile cazanului, tabloul de comandă şi întreaga instalaţie, iar în cazul în care 

constată nereguli le menţionează în registru şi anunţă şeful de Centru; 

 remediază defecţiunile care apar la instalaţie numai atunci când aceasta nu este sub presiune; 

 urmăreşte funcţionarea instalaţiei şi înscrie în registru toţi parametrii; 



 trebuie să respecte cu stricteţe programul de funcţionare al cazanului stabilit de către conducerea 

Complexului; 

 în timpul serviciului îi este interzis să părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului de 

Centru, lăsând nesupravegheată centrala termică atât timp cât aceasta este în stare de 

funcţionare; 

 este interzisă blocarea căilor de acces în centrala termică şi depozitarea de materiale explozive 

sau incendiare; 

 urmăreşte funcţionarea instalaţiilor în permanenţă şi înscrie în registru toţi parametrii; 

 anunţă defecţiunile pe linie ierarhică în timp util în ceea ce priveşte centralele termice din cadrul 

Complexului; 

 duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe  linie ierarhică; 

d) șoferul cod COR 832201 

 confirmă zilnic prin semnătură pe foaia de parcurs că autoturismul corespunde din punct de 

vedere tehnic; 

 respectă itinerarul stabilit; 

 păstrează în stare de funcţionare şi curăţenie autovehiculele din dotare, asigurând transportul în 

cadrul Complexului, în condiții de maximă siguranţă; 

 răspunde de buna funcţionare şi întreţinere a autoturismului, executând orice reparaţie care intră 

în competenţa sa; 

 anunţă administratorul şi şeful de Centru despre orice defecţiune apărută la autoturismul din 

dotare; 

 întocmeşte referate de necesitate pe care le înaintează administratorului, în ceea ce priveşte 

necesarul de materiale sau servicii pentru autoturism; 

 la terminarea cursei, predă administratorului foaia de parcurs şi delegaţiile completate şi 

ştampilate; 

 gestionează şi răspunde de carburanţii şi materialele primite; 

 participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare în condiţii de securitate; 

 

Atribuţii specifice ale personalului de specialitate care deservește casele de tip familial: 

a) asistentul social cod COR 263501: 

 preia beneficiarul de la managerul de caz şi îl prezintă celorlalţi beneficiari şi personalului 

Complexului; 

 îi aduce acestuia la cunostinţă drepturile şi obligaţiile; 

 e membru al echipei pluridisciplinare și participă la întocmirea PIS-ului pentru menţinerea 

legăturii cu familia; 

 efectuează anchete sociale ori de câte ori este cazul; 

 face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează/reevaluează continuu situația socială a 

beneficiarilor şi propune întruniri ale echipei ori de cate ori este necesar; 

 este responsabil de caz pentru beneficiarii din cadrul Complexului; 

 reevaluează periodic (conform legislaţiei în vigoare) sau ori de câte ori este cazul situaţia 

beneficiarului şi a familiei naturale/extinse a acestuia; 

 în calitate de responsabil de caz întocmeşte dosarul pentru prezentarea în C.P.C. sau în instanţă 

(după caz), colaborând cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a 

sarcinilor desemnate de către managerul de caz; 



 sesizează şeful de Centru şi poliţia, în situația în care unul din beneficiarii Complexului fuge din 

unitate, luând toate măsurile necesare pentru găsirea acestuia; 

 menţine legătura cu unităţile şcolare frecventate de beneficiari şi lunar discută cu cadrele 

didactice despre şituaţia şcolară a  acestora; 

 completează/consemnează în dosarul beneficiarilor toate vizitele/discuţiile avute atât cu aceştia 

cât şi cu părinţii ori alte persoane importante pentru ei; 

 colaborează cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor 

desemnate de către managerul de caz;  

 are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor 

situaţii de abuz (fizic, emoţional, sexual) pe care le semnalează şefului de Centru; 

 acţionează pentru înregistrarea naşterii beneficiarilor, solicită extrase de naştere, obţine acte de 

identitate (pe care le păstrează); 

 întocmeşte rapoarte la solicitarea D.G.A.S.P.C. Braşov sau din alte judeţe, Poliţie, Primării etc., 

cu informarea prealabilă a şefului de Centru; 

 consemnează informaţiile obţinute prin intervenţiile realizate (evaluări, întâlniri, vizite); 

 înaintează şefului ierarhic documentele întocmite (rapoarte de vizită, evaluări, PIP, PIS, etc.) 

spre avizare; 

 informează familia şi beneficiarul despre conţinutul documentelor referitoare la ei, în măsura în 

care acest lucru nu prejudiciază procesul de evaluare; 

 informează şeful de Centru cu privire la orice situaţie sau suspiciune  de abuz, neglijare, 

intimidare; 

 programează vizitele, contactele cu familia ale beneficiarului, de comun acord cu aceştia, în 

măsura în care este posibil (vizitele neanunţate vor fi realizate în condiţii specifice impuse de 

caz, cu acordul şefului ierarhic, pentru motive temeinice); 

 întocmeşte lista persoanelor semnificative, a celor ce pot da relaţii, prin consultarea 

beneficiarului/familiei; 

 după întocmirea evaluărilor, le prezintă spre avizare şefului ierarhic şi, în termen de trei zile de la 

întocmire, îl transmite tuturor celor interesaţi (beneficiar – după caz, familie, membrii echipei 

multidiscipinare, alte persoane cu atribuţii); 

 facilitează întâlnirile echipei pluridisciplinare – şedinţele de caz -, periodic (cel puţin o dată pe 

săptămână), asigurând participarea şi altor profeşionişti a căror prezenţă are relevanţă, după ce, 

în prealabil, a solicitat şefului ierarhic aprobarea pentru intervenţia suplimentară a acestora 

(aparţinând altor servicii sau instituţii); 

 asigură conlucrarea cu alte servicii/instituţii, solicitând incheierea contractelor de colaborare; 

 urmăreşte, verifică modul de aplicare al prevederilor din PIP/PIS/PPI; 

 asigură fluxul de informaţii în echipă, în exteriorul ei (către alţi profeşionişti implicaţi), către 

familie şi beneficiar – după caz. 

b) instructorul de educaţie – cod COR 531203 

 consemnează în jurnalul individual al beneficiarului date semnificative din viaţa acestuia, 

evoluţia, aptitudinile şi interesele sale în scopul  remedierii devierilor de comportament dacă este 

cazul; 

 implementează obiectivul general pentru educația formală și informală conform paragrafului  

respectiv din Planul Individual de Protecție, denumit în continuare P.I.P. 



 este desemnat persoană de referinţă pentru beneficiar/tânăr şi întocmeşte programul de 

acomodare, cu sprijinul specialiştilor din instituţie;  

 predă banii de nevoi personale/fonduri financiare beneficiarilor, ţine evidenţa acestora, urmăreşte 

şi îndrumă beneficiarii în cheltuirea fondurilor financiare şi  însoţeşte beneficiarii la 

achiziţionarea produselor, cu respectarea deciziilor luate de beneficiari in cadrul ,,Consiliului 

beneficiarilor’’; 

 prezintă beneficiarului, clar, în funcţie de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli 

de organizare a instituţiei şi conţinutul Ghidului Beneficiarului;  

 menţine permanent legătura cu şcoala, educatorii, învăţătorii şi profesorii devenind un partener în 

instruirea şi educarea beneficiarilor/tinerilor, efectuează vizite regulate la şcoală pentru a discuta 

situaţia fiecărui beneficiar şi consemnează conţinutul discuţiilor purtate cu cadrele didactice; 

 elaborează și implementează Planul de Intervenție Specifică (P.I.S.) pentru fiecare beneficiar; 

 evaluează periodic beneficiarii și întocmește Rapoartele de Monitorizare a Implementării P.I.S.; 

 organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale 

beneficiarilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de 

echipă, la promovarea întrajutorării, a comunicării între beneficiari/tineri; 

 organizează activităţile de timp liber: sportive, culturale, gospodăreşti, turistice, jocuri, etc.; 

 participă la amenajarea spaţiului de locuit, acţionând pentru  personalizarea lui  şi implică 

beneficiarii/tinerii în această activitate, ţinând cont de preferinţele lor; 

 supraveghează prezenţa în unitate a beneficiarilor şi stabileşte măsurile, conform procedurilor 

existente, pentru aducerea acestora în instituţie atunci când o părăsesc; 

 ajută beneficiarul să dezvolte relaţii pozitive cu ceilalţi: cu părinţii, cu beneficiarii din instituţie şi 

din unitatea de învăţământ frecventată, cu personalul din instituţie şi alţi profesionişti implicaţi în 

derularea PIP;  

 încurajează beneficiarii să-şi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv 

ale vieţii cotidiene din instituţie;  

 participă la întâlnirile de schimbare a turelor şi redactează raportul de tură în caietul unic; 

 respectă, în interacţiunea cu beneficiarul, valorile de bază ale unei  relaţii parentale de calitate: 

căldură şi afecţiune, limite clare şi bine precizate, răspuns imediat la nevoile beneficiarului, 

disponibilitatea de a răspunde întrebărilor beneficiarului, sancţionare educativă, constructivă a 

comportamentului inacceptabil al beneficiarului, respect, deschidere şi comunicare, 

recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor, confidenţialitate şi încredere reciprocă;  

 respectă demnitatea beneficiarului şi foloseşte formula de adresare preferată de beneficiar;  

 abordează relaţiile cu beneficiarii sau cu grupul de beneficiari în mod nediscriminator, fără 

antipatii şi favoritisme; trebuie să ştie să-şi controleze emoţiile în faţa beneficiarului; să observe, 

să recunoască şi să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului beneficiarului; să nu 

judece sau să eticheteze beneficiarul; să fie capabil să negocieze şi să ofere recompense 

beneficiarului; să ştie cum să formeze la beneficiar simţul responsabilităţii, de asumare a 

consecinţelor faptelor sale; să transmită beneficiarului prin mesaje verbale şi nonverbale că este 

permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relaţia cu beneficiarul şi cum să le 

facă acceptate de către acesta; 

 se implică împreună cu restul personalului în activităţi zilnice de efectuare a curăţeniei în C.T.F.;  

 aduce la cunoştinţa conducerii SR orice disfuncţiuni întâlnite care pot aduce prejudicii sănătăţii 

beneficiarilor/tinerilor din instituţie; 



 urmareşte şi asigură pregătirea permanentă a beneficiarilor pentru şcoală (trezirea beneficiarilor, 

starea de igienă, ajutor acordat la îmbrăcare, pregătirea rechizitelor, a manualelor pentru şcoală, 

asigurarea gustărilor, etc.); 

 implică beneficiarii, în funcţie de vârstă şi de aptitudini, în activităţile gospodăreşti; 

 ajută beneficiarii la spălat şi îmbrăcat, în funcţie de vârstă şi nevoile lor, ajutându-i în formarea 

deprinderilor de a se spăla şi îmbrăca; 

 efectuează înviorarea de dimineaţă prin intermediul exerciţiilor fizice; în funcţie de starea vremii, 

acestea se vor desfăşura în curte sau în interiorul SR; supraveghează şi  ajută beneficiarii la 

servirea mesei, în scopul formării deprinderilor de a mânca civilizat; 

 efectuează periodic un control privind modul în care beneficiarii îşi întreţin articolele 

vestimentare sau de echipament; 

 verifică cel puţin o dată pe săptămână inventarul beneficiarului când se face şi programul 

administrativ, dar se vor face şi controale de rutină ori de câte ori este nevoie; 

 supraveghează beneficiarii cu care îşi desfăşoară activitatea pentru ca aceştia să nu se 

accidenteze, să nu provoace daune materiale; 

 supraveghează beneficiarii în desfăşurarea activităţilor de recreere (vizite, jocuri în aer liber, 

vizionare de filme educative, interzicând programele violente sau indecente) ; 

 asigură şi menţine curăţenia în dormitoare, sala de mese, băi, grupuri sanitare, bucătărie şi alte 

spaţii comune folosite de către beneficiari; 

 supraveghează beneficiarii, participând activ la programul zilnic de îngrijire al acestora, la 

formarea deprinderilor de bază; 

 are o atitudine afectivă faţă de beneficiari, evitând discuţiile neprincipiale şi orice contact fizic 

nenecesar cu aceştia sau cu colegii, pentru a evita orice influenţă negativă asupra procesului de 

socializare a beneficiarilor. 

c) psihologul practicant  – cod COR 263411 

 consiliază și evaluează psihologic, periodic/de câte ori este nevoie, beneficiarii C.T.F. 

 asigură ori de câte ori este nevoie consilierea părinţilor sau a persoanelor importante pentru 

beneficiar; 

 însoţeşte ori de câte ori este nevoie asistentul social pentru evaluarea  situaţiilor familiilor 

(anchete sociale); 

 elaborează şi implementează PIS pentru dezvoltare reabilitare în plan psiho-emoţional şi 

comportamental; 

 face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează/reevaluează continuu situaţia psihosocială 

a beneficiarilor; 

 asigură consilierea beneficiarilor în funcţie de nevoile şi gradul  de dezvoltare  a acestora;  

 colaborează cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor 

desemnate de către managerul de caz; 

 are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor 

situaţii de abuz (fizic, emoţional, sexual) - pe care le semnalează şefului de Centru; 

 colaborează cu personalul didactic din şcoala unde sunt înscrişi beneficiarii, cu medicul 

instituţiei, cu asistentul social, cu părinţii acestuia, pentru găsirea mijloacelor de educaţie 

adecvate acestora şi pentru păstrarea stării de sănătate; 

 se deplaseză la şcoală sau la grădiniţă pentru a lua date despre evoluţia şi comportamentul 

beneficiarilor, dacă este cazul; 



 stabileşte, împreună cu asistentul social din Complex, cele mai adecvate măsuri educative 

pentru dezvoltarea intelectuală, morală şi socială a beneficiarilor şi pentru rezolvarea devierilor 

de conduită. 

d) asistentul medical - cod COR 325901 

 monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor şi se implică direct în rezolvarea problemelor de 

ordin medical al beneficiarilor din cadrul C.S. Săcele; 

 îndeplineşte prescripţiile de ordin igienico-sanitar ale medicului; 

 realizează controlul periodic al beneficiarilor: cântărire, termometrizare, înregistrarea pulsului, a 

respiraţiei, recoltări de probe biologice; calculează indicii ponderali şi caloriile pentru fiecare 

beneficiar şi consemnează aceste date într-o fişă specială; 

 urmăreşte cu atenţie dezvoltarea somato-motorie a beneficiarilor şi starea sănătăţii lor; 

 ajută medicul la efectuarea examenului medical al beneficiarilor şi semnalează acestuia orice 

semn de boală sau orice alt eveniment posibil; 

 aplică tratamentul prescris de medic şi administrează medicamentele conform prescripţiilor 

medicale; 

 participă la activitatea organizată a perioadei de veghe; 

 realizează controlul igienico-sanitar al alimentelor; 

 însoţeşte beneficiarii la examenele medicale efectuate în afara complexului (examene efectuate 

de către medicul de familie sau de către un alt specialist); 

 realizează demersurile de internare/externare a beneficiarilor din Complex; 

 realizează sterilizarea instrumentelor la locul de muncă, după normele în vigoare; 

 supraveghează permanent, din punct de vedere medical, beneficiarii internați în complex; 

 gestionează corespunzător medicamentele de care dispune; 

 calculează caloriile pentru meniul de a doua zi, împreună cu personalul; 

 controlează modul cum se face curăţenia în Complex, aducând la cunoştinţă şefului de Centru 

dacă din punct de vedere igienico-sanitar sunt deficienţe; 

 are obligaţia, împreună cu asistentul social al complexului şi managerul de caz ca, în primele 3-5 

zile de la internarea beneficiarului, să intre în posesia fişei medicale de la medicul de familie al 

acestuia. 

e) părintele social– cod COR 531202 

 urmăreşte şi asigură pregătirea permanentă a beneficiarilor pentru şcoală (trezirea beneficiarilor, 

starea de igienă, ajutor acordat la îmbrăcare, pregătirea rechizitelor, a manualelor pentru şcoală, 

asigurarea gustărilor, etc.); 

 implică beneficiarii, în funcţie de vârstă şi de aptitudini, în activităţile gospodăreşti;  

 solicită/oferă informaţii cu privire la starea generală a beneficiarilor şi a cazurilor problemă; 

 efectuează înviorarea de dimineaţă prin intermediul exerciţiilor fizice; în funcţie de starea vremii, 

acestea se vor desfăşura în curte sau în interiorul C.T.F.; 

 supravegheză şi ajută beneficiarii la servirea mesei, în scopul formării deprinderilor de a mânca 

civilizat; 

 desfăşoară activităţi de educaţie informală şi non-formală, în limitele competenţei; 

 supraveghează şi ajută la efectuarea temelor, în limitele competenţei; 

 însoţeşte beneficiarii pe traseul şcoală/grădiniţă-căsuţă şi invers, precum şi pe traseul către alte 

activităti extra-şcolare; 



 comunică în scris conducerii Complexului problemele apărute pe linie instructiv-educativă şi 

disciplinară, iar administratorului, problemele organizatorice sau gospodăreşti, după caz; 

 comunică medicului de familie sau asistentei medicale eventualele probleme legate de sănătate şi 

ia măsuri pentru respectarea prescripţiilor medicale (însoţeşte beneficiarii la medic în lipsa 

asistentului medical, administrează tratamentul medical când este cazul); 

 efectuează periodic un control privind modul în care beneficiarii îşi întreţin articolele 

vestimentare sau de echipament; 

 colaborează cu administratorul pentru programul administrativ zilnic (curăţenie în curte, holuri, 

dormitoare, băi, sală de activităţi, activităţi în sala de mese, la bucătărie, spălătorie, etc.); 

 supraveghează beneficiarii cu care îşi desfăşoară activitatea pentru ca aceştia să nu se 

accidenteze, să nu provoace daune materiale; 

 supraveghează beneficiarii în desfăşurarea activităţilor de recreere, interzicând programele 

violente sau indecente;  

 asigură şi menţine curăţenia în dormitoare, sala de mese, băi, grupuri sanitare, bucătărie şi alte 

spaţii comune folosite de către beneficiari; 

 efectuează curăţenia generală în living, holuri, grupuri sanitare, curte, etc. pe perioada 

desfăşurării serviciului pe tura de noapte; 

 are o atitudine afectivă faţă de beneficiari, evitând discuţiile neprincipiale şi orice contact fizic 

nenecesar cu aceştia sau cu colegii, pentru a evita orice influenţă negativă asupra procesului de 

socializare a beneficiarilor; 

 ia toate măsurile pentru a preveni producerea de accidente, de a evita producerea exploziilor, 

intoxicaţiilor sau alte pagube materiale sau să pericliteze sănătatea sau viaţa beneficiarilor; 

 ridică împreună cu administratorul alimentele pentru pregătirea meniului zilei următoare, 

conform listei de alimente; 

 pregăteşte masa conform meniului prestabilit, cu respectarea condițiilor igienico-sanitare, 

cantitative și calitative; 

 asigură efectuarea curăţeniei în bucătarie şi în încăperea în care se servesc mesele, cu respectarea 

standardelor igienico-sanitare; 

 foloseşte echipamentul de lucru şi de protecţie din dotare, aflate permanent în perfectă stare de 

curăţenie; 

 efectuează la termenele stabilite analizele şi controlul medical, impuse de reglementările legale 

în vigoare. 

f) Educator S Centrul Maternal-responsabil de caz– cod COR  

 desemnat Responsabil de caz pentru cuplurile mamă-copil din cadrul Centrului maternal  

 stabilește, împreună cu beneficiarul, un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale 

ale mamei și copilului/copiilor acesteia sau ale gravidei cu o durată de minim două săptămâni;  

 consemnează în programul de acomodare, sub semnătură, informații relevante privind: evoluția 

săptămânală a beneficiarului în noul mediu de viață, problemele de acomodare întâmpinate și 

măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru 

(ceilalți beneficiari și personal), data la care încetează aplicarea programului respective; 

  este instruit pentru îndeplinirea sarcinilor sale. 

 are responsabilitatea organizării și coordonării procesului de reevaluare în colaborare cu managerul 

de caz 

 elaborează/ revizuiește PPI 

 monitorizează implementarea efectivă a PPI și face raportările periodice către managerul de caz 



 În cazul mamelor cu copii, dacă evaluarea situației copiilor impune necesitatea stabilirii unui plan 

de servicii individualizat pentru copil, acesta se realizează sub coordonarea managerului de caz și a 

responsabilului de caz al beneficiarului și este anexă la planul personalizat de intervenție al mamei 

copilului respectiv. 

 are responsabilitatea monitorizării aplicării măsurilor prevăzute în PPI și a evoluției situației 

beneficiarului. 

 întocmește cu sprijinul managerului de caz și a personalului de specialitate, un plan individualizat 

de protecție, copiilor beneficiarilor, în funcție de rezultatele evaluărilor 

 măsurile prevăzute în plan sunt aplicate sub supravegherea mamei și cu suportul responsabilului de 

caz și/sau al managerului de caz.  

 cunoaște și aplică planul individualizat de protecție a copilului beneficiarului. 

 în situația în care, pe o perioadă determinată, beneficiarul nu poate efectua activitățile necesare 

preparării hranei, coordonatorul centrului, împreună cu responsabilul de caz, identifică alt 

beneficiar dispus să preia aceste activități sau asigură distribuirea meselor din alte surse (firmă de 

catering sau de la o cantină a furnizorului de servicii sociale). 

 Elaborează programul pentru recreere și socializare în colaborare cu beneficiarul și personalul de 

specialitate al centrului 

 asigură înscrierea beneficiarilor pe listele medicilor de familie și stabilește modalitatea de 

relaționare cu aceștia, cu sprijinul menegerului de caz 

 cu suportul personalului de specialitate și al managerului de caz, planifică, pentru fiecare 

beneficiar, examenele medicale de evaluare obligatorii, în funcție de starea de sănătate a acestuia, 

precum și vârsta și evoluția sarcinii, în cazul femeii gravide. 

 relaționează permanent cu beneficiarul spitalizat 

 în cazul spitalizării copilului beneficiarului, asigură suportul necesar pentru internarea mamei sau 

pentru facilitarea accesului zilnic al acesteia în unitatea sanitară respective; raportează situația 

referitoare la spitalizarea copilului managerului de caz al beneficiarului și managerului de caz al 

copiilor. 

 stabilește Programul educațional individualizat împreună cu personalul de specialitate al centrului 

sau, după caz, al furnizorului de servicii sociale.  

 pentru fiecare copil de vârstă preșcolară și școlară se elaborează un Program educațional de către 

personalul de specialitate, în colaborare cu mama copilului și suportul responsabilului de caz (sau 

al managerului de caz al copiilor). 

 în colaborare cu personalul de specialitate și sub îndrumarea managerului de caz, elaborează, 

pentru fiecare beneficiar, un plan de integrare/reintegrare social 

 monitorizează toate activitățile specifice de integrare/reintegrare socială în care este implicat 

beneficiarul  

 

II. Structura de personal 

Conform Statului de Personal, la Complexul de Servicii Sacele exista 49 de posturi, dintre care 

sunt ocupate 40 (10 posturi vacante ) : 

Sef Complex            =1 

Economist                =1 

Administrator           =1 

Muncitor calificat    =1 

Sofer                        =1 

As.social                  =2  (1 post  esteVACANT) 

Psiholog                   =2 

As medical               =2  



   

           1.Centrul Maternal : 6 psturi parinte social 

Parinte social          = 5 (1 post este VACANT) 

 

2.CTF  DALE = 8 posturi 

  Instructori de educatie  = 2  

  Educatori                      = 2 

  Parinte social                =4 din care( 3 posturi VACANTE)   

 

3.CTF  CHIP=8 

Instructori de educatie    = 6  

Parinte social                  = 2 ( 2 posturi VACANTE) 

 

4.CTF Donald- Hărman = 8  

Educatori  S                  = 4 

Instrucrori educație       = 4( 1 post VACANT) 

            

            5.CTF Peter Pan – Lunca Canicului= 8  

Educatori  S                  = 2 

Instrucrori educație       = 4( 1 post VACANT concediu cresterea copilului) 

Parinte social                 = 2  

 Total  posturi 49  din care 9 posturi vacante = 40 posturi ocupate 

 

III. Activități desfășurate 

Psihosocial  

-Menținerea, legăturaturii cu familiile beneficiarilor și persoanele de atașament. 

-Consiliere și îndrumare permanenta a beneficiarilor. 

-Implicarea beneficiarilor in diferite activitati, in vederea detensionarii  

-Indrumarea instructorilor de educatie/personalului de îngrijire in gestionarea conflictelor 

-Indrumarea instructorilor de educatie în activitățile desfășurate  cu beneficiarii, in functie de 

particularitatilor fiecarui beneficiar 

-Prelucrarea procedurilor de lucru 

-Întocmirea documentelor specifice. 

- Analiza posibilităţilor de inserţie socio-profesională a tinerilor/mamelor din cadrul CM 

- Orientare şcolară şi profesională a beneficiarilor care au finalizat clasa a VIII-a prin organizarea de 

şedinţe cu membrii echipei pluridisciplinare cât şi cu personalul de îngrijire şi educaţie 

-Orientare vocațională/profesională a beneficiarilor Centrului Maternal 

 -Monitorizarea situației beneficiarilor  post-rezidență. 

-Organizarea de activitati de socializare și recreere, activități DVI și de educație non-formală și 

informală. 

-Încurajarea si implicarea beneficiarilor in activitatile organizate in comunitate 

-Mentinerea legaturii cu institutiile din comunitate 

-Colaborarea cu politia Mun. Sacele 



-Întocmirea de acte de identitatate: CI și CN. 

-Inscrierea copiilor la școală și  monitorizarea situației școlare a acestora. 

-Informarea copiilor cu privire la drepturi și obligații. 

-Promovarea complexului în comunitate, am realizat parteneriate și am menținut legătura cu instituțiile 

din comunitate. 

- Sprijininirea și îndrumarea instructorilor de educație / educatorilor în completarea documentelor 

specifice. 

- Întocmit CH – Catana Alexandru  

- Intocmit dosar CES Samoilă Ionuț 

- Consemnări săptămânale, discuții, consilieri, activități DVI, baby club cu beneficiarele din Centrul 

Maternal. 

- Realizat și aplicat beneficiarilor – Chestionarele de satisfacție, in urma aplicării am interpretat 

chestionarele. 

-  Participat la activități desfășurate cu beneficiarii din cadrul CS Săcele , 

-  Intocmit informări către DGASPC Brașov, cu ocazia evenimentelor deosebite, a incidentelor din CS 

Săcele. 

-Monitorizarea situației beneficiarilor (CTF Dale, CTF Chip,CTF Donald,CTF Peter Pan și Centrul 

Maternal) care au fost internați în spital și am informat managerul de caz. 

- Deplasari la domiciliul părinților beneficiarilor sau a persoanelor de atașament în vederea re-evaluării 

situației socio – familiale, a consilierii și a identificării intențiilor. 

- Însotit copiii in vizita la parinti sau la persoane de atasament . 

- Însotit beneficiarele la medicina legala, 

- Consiliere juridica 

- Inscrierea copiilor beneficiarelor la gradinita 

- Insotirea beneficiarilor in instanta 

- Intocmit dosare pentru casatorie  

- Monitorizare beneficiari iesiti din sistem 

- Consiliere parinti,alte rude, persoane de atasament 

- Intocmit, Contracte de rezidenta/Contracte cu familia/Acte aditionale 

 

       Educatie 

-Toti beneficiarii de la C.S Săcele, sunt inscrisi la invatamantul de masa ; 

- Evaluarea şi monitorizarea situaţiei şcolare a fiecărui beneficiar în colaborare cu scoala, 

 -Participat la sedintele organizate de profesori/diriginti, întâlniri periodice cu personalul didactic din 

unităţile de învăţământ frecventate de beneficiari, 

- Consiliere metodologică cu personalul din casa pe probleme de educaţie non-formală şi informală, la 

care au participat periodic psiholog, asistent social ,sef complex, 

-Organizarea periodica a intalnirilor de educaţie morală/civica , in vederea  implementarii  normelor de  

etica / morala in parteneriat cu  Politia Sacele. 

-Activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice şi artistice ale beneficiarilor, consolidarea deprinderilor 

de viata.  

-Activităti de dezvoltare a limbajului: - scris-citit, povestit; 

-Meditatii la materiile la care beneficiarii intampina probleme  

-Intocmit planificarea anuala, lunara si saptamanala  a activitatilor educationale; 

-Lucrat individual, personalizat, in functie de nivelul intelectual al fiecarui beneficiar; 



-Lucrat pe deprinderi de viata independenta; 

-Indrumat copiii pentru urmarea diferitelor forme de scolarizare si de formare profesionala tinand cont 

si de dorinele acestora; 

-Consilieri, privind absenteismul scolar; 

-S-au stabilit  cele mai adecvate masuri educative pentru dezvoltarea morala, fizica si psihica a 

copiilor; 

- S-au desfasurat activitati  gospodaresti in centru prin implicarea directa si responsabilizarea  copiilor 

in functie de varsta; 

-Participat la activitatile organizate in comunitate; 

-Intocmit rapoarte de activitate; 

-Insotit copiii la scoala/de la scoala; 

-Intocmit documente specifice procesului de educatie; 

-Participat la  diferite ateliere de creatie; 

-Participat la sedintele de supervizare, organizate de seful de complex; 

-Participat la supervizare externa ,s-au facut  studii de caz; 

-Participat la cursuri de perfectionare;  

     

Situatia scolara in anul scolar 2018 – 2019 

Toti beneficiarii de la C.S Săcele (Ctf Dale, Ctf Donald, Ctf Peter Pan si Ctf Chip)  au promovat, in 

afara de trei beneficiari de la Ctf Chip, repetenți prin absenteism școlar 

Centrul Maternal  -Nu avem în anul scolar 2018-2019 beneficiari înscriși la școala 

  

Pentru implementarea programelor de recreere şi socializare s-au organizat diverse acţiuni, 

excursii, precum: 

-beneficiarii au vizionat filme si piese de teatru la Centrul Multicultural- Sacele 

-Excursie la Sibiu 

- Tabără organizată Zarnesti- Jud Brasov, unde au participat 11  beneficiari de la  C.S.Sacele. 

- De martisor beneficiarii au confectionat martisoare pe care le-au oferit d-nelor, de la azilul de batani 

din Sacele, 

- De 1 iunie diverse activităţi organizate in Sacele(drumetii,gratar in Poiana Angelescu ,jocuri,etc) 

-Ieşiri în comunitate, excursii în Brasov plimbări în parc, participarea la slujbe religioase,  

-S-a mers cu copiii la cumparturi (DVI) cu banii de buzunar in localitate si in Brasov, 

-beneficiarii au fost dusi la film in Brasov la Cinema One. 

-Activitati de recrere la piscina ,servit masa in oras(pizza), 

-Vizita la Gradina Zoologica ,Parc Aventura,plimbari cu barca pe lacul din Cartierul Noua 

-Au fost create diverse decoratiuni pentru sarbatorile de Paste /Craciun si au fost expuse la Coresi 

pentru vinzare (de catre  copii). 

-Excursie  cu trenul la Sinaia,plimbare pana la cota 1200 

-Au participat la aprinderea bradului de craciun,au fost cu colindul ,in comunitate, 

-Tabara la la Sibiu 

-Au fost la patinoar în Săcele,și la  Patinoarul Olimpic –Brașov 

-Activități specifice de recreere și socializare pentru beneficiarii Centrului Maternal (plimbări în parc 

cu cei mici, excursii în zone turistice din Brașov/Săcele, cumpărături, ieșiei în comunitate pentru 

cunoașterea instituțiilor și serviciilor sociale ce pot fi accesate) 

-Sesiuni educaționale și de specialitate, consilieri psihologice pe teme specifice beneficiarilor centrului 

maternal (puericultură, responsabilități parentale, dezvoltarea copilului, disciplinarea pozitivă etc.) 

-Organizarea activităților de divertisment, jocuri cu copiii, ,,baby-club”, ateliere de creație, activități 

culinare, lectură și povești, pentru beneficiarii centrului maternal 

-Participarea cuplurilor mamă-copii la serbări, evenimente organizate de comunitate. 



 

In cadrul compartimentului administrativ s-au realizat urmatoarele: 

Compartimentul administrativ - activitati curente de aprovizionare si preparare a hranei, de curatenie in 

casuta,curte si exterior, de spalat echipamentul copiilor de reparat toate defectiunile aparute ,s-au  

realizat si urmatoarele activitati: 

-Deratizare si dezinsectie la toate locatiile C.S.Sacele 

-Lucrari de igienizare (reparat pereti baie si instalatii reparat ,dulapuri,usi,geamuri, ,schimbat parchet, 

vopsit banci curte,tevi gaz etc in regie proprie. 

-S-au facut lucrari de reparatii la insalatia de la centrala  termica , 

-S-au înlocuit Centralele temice de la CTF Dale și CTF Chip 

-Am achizitionat 2 containere de depozitare ,1 la CTF Donald si 1 la CTF Peter Pan 

-S-au plantat si intretinut flori in jardinière si in curtile casutelor  

-Reparat si inlocuit unde a fost nevoie geamurile termopan de la CTF Dale ,CTF Chip  

-Am reparat baia de la C.M « Casa Mamei » și Ctf Chip  

- Am cautat sponsori pentu iesirile copiilor ,în Brasov la diferite obiective,la Paradidul Acvatic,La 

pizza,la Sibiu, la Bucuresti ,pentru dotarea complexului cu aparatura electocasanica.  

-Am facut conventii de colaborare,fisele de post,evaluarea personalului,proceduri pentru Casa Mamei , 

-Am facut supervizarea interna a personalului , 

-Am intocmit proceduri de lucru pentru  Centrul Maternal,,Casa mamei,, cf.ordin 81/2019 

-Am pregatit documentatiile pentru obtinerea licentelor de  de functionare) 

-Am cautat sponsori, pentru dotarea complexului cu aparatura electocasanica,mobilier 

modern,caruciare si haine pentru bebelusi ; 

-s-au reparat podetele de la intrarea in cutea de la  Ctf Dale si Ctf Chip, in regie proprie.  

-la C.M s-a facut gard nou, 

-Reparații la gardul de la Ctf Dale, s-a pavat curtea cu pavele 

 

IV. Dificultăți întâmpinate în realizarea atribuțiilor 

-lipsa fondurilor pentru transportul copiilor în excursii si activitati extra scolare 

-lipsa resurselor financiare pentru susținerea activităților de recreere și socializare pentru 

beneficiarii centrului maternal și pentru activitățile ce ar trebui organizate de CM/CTF cu 

implicarea comunității (cf. ordin 81/2019 și ordin 25/2019) 

- cursuri de formare a personalului ; 

- lipsa acte spatii si cladiri ; 

- copiii cu tulburari de comportament,delicventa juvenila ,nu pot fi dusi intr-un centru 

spacializat pentru protectia celorlalti beneficiari mai mici si a personalului de serviciu. 

-lipsa personalului de educație în structura de personal a centrului maternal 

V. Concluzii 

VI. Propuneri și obiective pentru 2020 

-Aprobarea de fonduri pentru tabere si excursii,  reparatii si mentinertea  in buna stare de 

functionare a casutelor din componenta C.S.Sacele, 



 - Cursuri de perfectionare, pentru personalul Complexului de Servicii Sacele, in ceea ce priveste 

comportamentul deviant al copilului și gestionarea conflictelor in scopul solutionarii adecvate a 

situatiilor de criza. 

- Cuprinderea în structura organizatorică a Complexului de Servicii Săcele a unui post de 

psihopedagog sau de terapeut comportamental având în vedere complexitatea problemelor 

comportamentale ale beneficiarilor și a situațiilor greu de gestionat cu care se confruntă 

personalul de îngrijire și educație 

-Cursuri de initiere la Centrul Maternal 

-Cuprinderea în structura organizatorică a Centrului Maternal a unui post de educator sau 

transformarea unui post de părinte social în educator 

-Clarificarea situatiilor spatiilor si cladirilor de la C.S Sacele, 

-Infiintarea unui centru, pentru copiii cu tulburari de comportament,/comportament 

deviant/delicventa juvenila 

 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020 

A). Obiective generale: 

-Asigurarea cunoasterii de catre angajati a Codului de etica, ROF, NIF, MOF, Procedurile specifice 

centrelor de plasament și Centrul maternal “Casa Mamei”; 

-Elaborarea si actualizarea planului de formare profesionala; 

-Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale in munca; 

-Identificarea responsabilitatilor care pot fi delegate prin Fisa Postului; 

-Analiza periodica a modului de functionare si desfasurare a activitatilor specifice complexului; 

-Instruirea  personalului  in managementul riscurilor; 

-Identificarea elementelor de disfunctionalitate, a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor 

(conform Registrului de Riscuri si a Inventarului situatiilor de riscuri generatoare de intreruperi in 

derularea activitatilor); 

-Monitorizarea performantelor, revizuirea indicatorilor de performanta  în acord cu legislația și 

reglementarile interne; 

-Inventarierea documentelor si a fluxurilor de informatii; 

-Autoevaluarea si identificarea elementelor de disfunctionalitate, a riscurilor care pot afecta realizarea 

obiectivelor la nivelul centrelor/complexelor si a masurilor necesare diminuarii riscurilor; 

-Analiza riscului de încarcare pe paliere profesionale; 

-Masurarea si monitorizarea proceselor potrivit procedurii de sistem; 

-Realizarea activitatilor planificate prin raportari periodice ale fiecarui compartiment specific 

centrului/complexului. 

 

B). Obiective specifice: 

-Cresterea calitativa si cantitativa a serviciilor de asistenta sociala oferite de catre complexe; 

-Reducerea numarului de copii institutionalizati prin reluarea legaturilor cu familia  si pregatirea 

acestora in vederea reintegrarii; 

-Intocmirea PIS pe compartimente în functie de obiectivele propuse in PIP de managerul de caz; 

-Identificarea unor solutii viabile privind copiii institutionalizati in vederea integrarii lor socio-

profesionale; 

 

 

 

 

 



C).Indicatori de performanta  asociati  obiectivelor specifice: 

 

 

1. Servicii de alimentatie pentru copiii ocrotiti in sistem rezidential: 

Obiectiv 

(SMART) 
Indicator 

Valoare 

propusa 

Imbunatatirea conditiilor de furnizare a 

serviciului 

IP3501 

Satisfactia beneficiarilor asupra 

conditiilor de furnizare a serviciului 

100% 

Imbunatatirea gradului de asigurare a 

serviciilor de alimentatie 

IP3502 

Gradul de asigurare a serviciilor de 

alimentatie 

95% 

2  Servicii de gazduirea pentru copiii ocrotiti in sistem rezidential 

Obiectiv 

(SMART) 
Indicator 

Valoare 

propusa 

Imbunatatirea conditiilor de furnizare a 

serviciului 

IP3401 

Satisfactia beneficiarilor asupra 

conditiilor de furnizare a serviciului 

95% 

Imbunatatirea gradului de asigurare a 

serviciilor de gazduire 

IP3402 

Gradul de asigurare a serviciilor de 

gazduire 

95% 

3. Servicii medicale pentru copiii ocrotiti in sistem rezidential 

Obiectiv 

(SMART) 
Indicator 

Valoare 

propusa 

Imbunatatirea conditiilor de furnizare a 

serviciului 

IP3601 

Satisfactia beneficiarilor asupra 

conditiilor de furnizare a serviciului 

100% 

Imbunatatirea gradului de asigurare a 

serviciilor medicale 

IP3602 

Gradul de asigurare a serviciilor 

medicale 

100% 

4.Servicii de educatie pentru copiii ocrotiti in sistem rezidential 

Obiectiv 

(SMART) 
Indicator 

Valoare 

propusa 

Imbunatatirea conditiilor de furnizare a 

serviciului 

IP3701 

Satisfactia beneficiarilor asupra 

conditiilor de furnizare a serviciului 

100% 

Imbunatatirea gradului de asigurare a 

serviciilor de educatie 

IP3702 

Gradul de asigurare a serviciilor de 

educatie 

93,75% 

 



5.Servicii psihosociale pentru copiii ocrotiti in sistem rezidential 

Obiectiv 

(SMART) 
Indicator 

Valoare 

propusa 

Imbunatatirea conditiilor de furnizare a 

serviciului 

IP3801 

Satisfactia beneficiarilor asupra 

conditiilor de furnizare a serviciului 

100% 

Imbunatatirea gradului de asigurare a 

serviciilor psihosociale 

IP3802 

Gradul de asigurare a serviciilor 

psihosociale 

100% 

 

 

VII. Numărul mediu de beneficiari pe anul 2019 (dinamica numărului de beneficiari 

intrări/ieșiri, capacitate/ocupat,numărul de beneficiari la 31.12.2019) 

C.M. Casa Mamei 

Nr. beneficiari la 31.12.2019- 11 beneficiari (patru cupluri mama-copil/copii) 

Intrări: 6 cupluri mamă-copil/copii 

Ieșiri: 7 cupluri mamă-copil/copii 

Capacitate: 6 cupluri mamă/copil 

Nr. mediu de beneficiari: 12.33 (mame și copii) 

 

CTF Donald (Capacitate 10 beneficiari) 

Nr. copii la 31.12.2019- 6 beneficiari  

- Numarul anual de copii reintegrati in familia naturala- 2( Pletosu si Podar) 

- Numarul anual de copii adoptati-  Donald -  1 copil  adoptat 

- Alte situatii-  reinsertie socio-profesională: Czintos Andreea, Maris Andreea,  Cerchez Ana 

Intrari: 2  

Iesiri : 6 

Nr. mediu de beneficiari: 6.75 

 

CTF Peter Pan (capacitate 10 beneficiari) 

Nr. copii la 31.12.2019- 9 beneficiari 

Intrari:- 0 

Iesiri:- 1 ( insertie socio –profesionala) 

Nr. mediu de beneficiari: 9.75 

 

CTF Dale (capacitate 11 beneficiari) 

Nr. copii la 31.12.2019- 10 beneficiari 

Nr. intrari:-0 

Nr. iesiri: 1 

Nr. mediu de beneficiari: 10.75 

 

 

 



CTF Chip (capacitate 11 beneficiari) 

Nr. copii la 31.12.2019- 10 beneficiari 

Nr. intrari:- 1 

Nr. iesiri: 1 

Nr. mediu de beneficiari: 10.25 

 

VIII. Situația numărului de beneficiari instituționalizați pe grupe de vârstă (pentru 

beneficiari copii), pe grade de handicap (unde este cazul) la data de 31.12.2019 

 

C.M. Casa Mamei (Capacitate-6 locuri) 

Situația la 31.12.2019: 4 beneficiare (două mame minore și două mame majore) cu un total de 7 

copii : 

3 copii cu vârste între 0-6 ani 

1 copil cu vârsta de 10 ani (grupa 7-12 ani) 

3 copii cu vârste peste 13 ani 

 

CTF Donald (Capacitate 10 beneficiari) 

Grupe de varste la 31.12.2020: toti beneficiarii peste 13 ani 

 

CTF Peter Pan (Capacitate 10 beneficiari) 

Grupe de varste la 31.12.2020: toti beneficiarii peste 13 ani 

 

CTF Dale (Capacitate 11 beneficiari) 

Grupe de varste la 31.12.2020: toti beneficiarii peste 13 ani 

 

CTF Chip (Capacitate 11 beneficiari) 

Grupe de varste la 31.12.2020:  8 beneficiarii peste 13 ani 

       2 beneficiari cu varste intre 7-12 ani 

 

IX. Evenimente în cadrul complexului (participarea beneficiarilor la spectacole, 

concursuri, olimpiade, excursii etc, situații de criză) 

 

C.M. Casa Mamei 

- Drumeții / Excursii în Poiana Anghelescu-Săcele 

- Participarea beneficiarilor la spectacole, filme și piese de teatru organizate de Centrul 

Multicultural-Săcele, sărbători locale (1 iunie, 1 decembrie, sărbătoarea Sântilia, aprinderea 

bradului de Crăciun,etc) 

- Ieșire la Zoo-Brașov 

- excursii organizate în Brașov (parcul central, Tâmpa) 

-beneficiara Vas Amalia a participat la un curs de coafură organizat de Fundația S.C.U.T. Brașov 

 

 

 

 



C.T.F. Donald 

-Drumeții / Excursii în comunitate 

- participarea beneficiarilor la sărbători locale: ,,Zilele Hărmanului”, ,,Festivalul clătitelor”-

Prejmer, ,,October Fest”-Brașov, aprinderea bradului de Crăciun-Hărman 

- participarea beneficiarelor la Târgurile organizate la centrul comercial Coresi-Brașov (cu 

ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paști) 

- excursie în Sighișoara (Cetate) 

- beneficiara Pânzărașu Cristina a participat la olimpiada la Limba și literatura română (faza 

locală) 

-tabără la mare-stațiunea Costinești: beneficiara Pânzărașu Cristina 

 

C.T.F. Peter Pan 

- Excursii Brașov-vizitarea unor obiective turistice din centrul Brașovului, Biserica Neagră, 

vizită la firma de IT ,,Iquest”, patinoarul olimpic, la pizza. 

- Vizită-Unitatea Militară din Râșnov 

- Participarea beneficiarilor la ,,Festivalul clătitelor”-Prejmer 

-Participarea beneficiarilor la spectacolul de muzică populară organizat la Căminul Cultural-

Lunca Câlnicului 

- Tabără la mare-stațiunea Costinești 

-  Participarea beneficiarilor la Atelierul culinar organizat în Brașov de Chef Aruies 

- Excursie la Mănăstirea Mărcuș 

- participarea beneficiarilor la Târgurile organizate la centrul comercial Coresi-Brașov (cu ocazia 

sărbătorilor de Crăciun și de Paști) 

- Ateliere de creație-activități de confecționare a ornamentelor de Crăciun la Horbach-Brașov 

 

C.T.F. Dale 

- Vizite la Grădina Zoologică, Aventura Parc, plimbări cu barca pe lacul din Cartierul Noua-

Brașov 

-vizită la Azilul de bătrâni-Săcele (oferirea de mărțișoare beneficiarilor azilului) 

- Drumeții / Picnic / Excursii - în Poiana Anghelescu-Săcele 

- Excursii : Poiana Brașov, Ghimbav, Lacul Noua, Zoo-Brașov, București, Postăvarul, în 

comunitate, Sinaia 

- Participarea beneficiarilor la festivalul ,,Sântilia”-Săcele 

- Spectacol-Reduta 

- Tabără organizată la Zărnești 

- Participarea beneficiarilor la spectacole, filme și piese de teatru organizate de Centrul 

Multicultural-Săcele 

- Ieșiri în Brașov (vizionări de filme la Cinema One-centrul cultural Coresi) 

- participarea beneficiarilor la Târgurile organizate la centrul comercial Coresi-Brașov (cu ocazia 

sărbătorilor de Crăciun și de Paști) 

- Participarea beneficiarilor la sărbători locale (1 iunie, 1 decembrie, sărbătoarea Sântilia, 

aprinderea bradului de Crăciun,etc) 

-Ieșiri la Patinoar-Săcele și Patinoarul Olimpic-Brașov 

-Excursie -Sibiu 



 

C.T.F. Chip 

- Vizite la Grădina Zoologică, Aventura Parc, plimbări cu barca pe lacul din Cartierul Noua-

Brașov 

- Tabără organizată la Zărnești 

- Ieșiri/excursii în Brașov (vizionări de filme la Cinema One-centrul cultural Coresi / Poiana 

Brașov) 

- Participarea beneficiarilor la spectacole, filme și piese de teatru organizate de Centrul 

Multicultural-Săcele 

- participarea beneficiarilor la Târgurile organizate la centrul comercial Coresi-Brașov (cu ocazia 

sărbătorilor de Crăciun și de Paști) 

- Participarea beneficiarilor la sărbători locale (1 iunie, 1 decembrie, 1 mai, sărbătoarea Sântilia, 

aprinderea bradului de Crăciun,etc) 

- Ieșiri la Patinoar-Săcele și Patinoarul Olimpic-Brașov 

- excursie Sibiu 

- Tabără organizată la Zărnești 

 

- beneficiarii CS Săcele au participat la activități tematice și serbări organizate de unitățile de 

învățământ frecventate, activități organizate împreună cu voluntari, au participat la slijbele 

religioase din comunitate și la activități de creație, divertisment, concursuri ( desen, pictură, 

cultură generală, jocuri sportive etc.), jocuri de grup, etc.organizate în căsuțe.  

Situațiile de criză se raportează, în principal, la absețele fără permisiune din cadrul C.T.F. 

Donald-Hărman, C.T.F Chip-Săcele, C.T.F. Dale, pe fondul tulburărilor de comportament ale 

beneficiarilor, gestionate cu dificultate și datorită lipsei de personal. 

 

X. Situația comparativă a tipurilor de abuz pe ultimii doi ani pentru beneficiarii 

aflați în evidența complexului – proiecte pentru anul 2020 având în vedere 

statistica menționată anterior 

Analiza comparativă a tipurilor de abuz înregistrate în ultimii doi ani, sugerează o scădere a 

frecvenței situațiilor de acest gen. 

Pentru anul 2020, ne propunem proiecte și obiective care să se concentreze pe intensificarea 

măsurilor de prevenție, pe creșterea calității intervențiilor specialiștilor complexului (consilieri 

psihologice, educaționale și sociale), pe implicarea beneficiarilor în activități extrașcolare care 

să-i atragă, să le valorifice potențialul, sau în activități de cunoaștere și orientare vocațională 

pentru cei care urmează să se integreze profesional. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective și implementarea programelor de creștere a calității 

vieții beneficiarilor, este nevoie de persoanl de specialitate, de ocuparea posturilor vacante, de 

suplimentarea structurii de personal. 

 

XI. Stadiul acreditărilor/licențierilor-măsuri luate și stadiul monitorizării acestora 

de către serviciile funcționale ale aparatului propriu la data de 31.12.2019 

Centrul Maternal ,,Casa Mamei”-Săcele: Licență de funcționare seria LF nr. 000539 

(23.11.2017-22.11.2022) 

 



C.T.F. ,,Dale”-Săcele: Licență de funcționare seria LF nr. 0008370 (28.03.2016-28.03.2021) 

C.T.F. ,,Chip” Săcele, C.T.F. ,,Donald” Hărman și C.T.F. ,,Peter Pan” Lunca Câlnicului: 

licență de funcționare provizorie; în prezent, sunt în proces de evaluare pentru obținerea 

licențierii de funcționare. 

 

XII. Managementul resurselor umane din complex – structura de personal, formarea 

personalului, posturi vacante, distribuirea atribuțiilor etc. 

 

Pe parcursul anului 2019 personalul complexului nu a participat la cursuri de formare 

profesională. 

 

XIII. Managementul administrativ al complexului (activități de igienizare, lucrări de 

reparații/investiții derulate la nivelul complexului, sponsorizări etc.) 

Compartimentul administrativ - activitati curente de aprovizionare si preparare a hranei, de 

curatenie in casuta,curte si exterior, de spalat echipamentul copiilor de reparat toate defectiunile 

aparute ,s-au  realizat si urmatoarele activitati: 

-Deratizare si dezinsectie la toate locatiile C.S.Sacele 

-Lucrari de igienizare (reparat pereti baie si instalatii reparat ,dulapuri,usi,geamuri, ,schimbat 

parchet, vopsit banci curte,tevi gaz etc in regie proprie. 

-S-au facut lucrari de reparatii la insalatia de la centrala  termica , 

-S-au înlocuit Centralele temice de la Ctf Dale și Cttf Chip 

-Am achizitionat 2 containere de depozitare ,1 la Ctf Donald si 1 la Ctf Peter Pan 

-S-au plantat si intretinut flori in jardinière si in curtile casutelor  

-Reparat si inlocuit unde a fost nevoie geamurile termopan de la Ctf Dale ,Ctf Chip  

-Am reparat baia de la C.M « Casa Mamei »Ctf Chip si cabina de dus, 

- Am cautat sponsori pentu iesirile copiilor ,în Brasov la diferite obiective,la Paradidul 

Acvatic,La pizza,la Sibiu, la Bucuresti ,pentru dotarea complexului cu aparatura electocasanica.  

-Am facut conventii de colaborare,fisele de post,evaluarea personalului,proceduri pentru Casa 

Mamei , interna a personalului , 

-Am intocmit proceduri de lucru pentru  Centrul Maternal,,Casa mamei,, 

-Am pregatit documentatiile pentru obtinerea licentelor de  de functionare) 

-Am cautat sponsori, pentru dotarea complexului cu aparatura electocasanica,mobilier 

modern,caruciare si haine pentru bebelusi ; 

-s-au reparat podetele de la intrarea in cutea de la  Ctf Dale si Ctf Chip, in regie proprie.  

-la C.M s-a facut gard nou, 

-Reparații la gardul de la Ctf Dale, s-a pavat curtea cu pavele 

Sponzorizari --pentru a creste confortul beneficiarilor de la C.S.Săcele în anul 2019,avem  

sponsorizari în valoare de 15562,14 lei 

 

XIV. Proiecte ce se vor desfășura cu beneficiarii pe anul 2020 

- organizarea excursiilor și taberelor pentru beneficiarii complexului 

- diversificarea activităților de recreere și socializare, de educație și divertisment, în funcție 

de vârsta și particularitățile individuale ale beneficiarilor; 



- identificarea serviciilor sociale și comunitare, ONG-uri, instituții care pot oferi 

cursuri/servicii/informații pentru integrarea socio-profesională a beneficiarilor care au 

finalizat o formă de învățământ sau doresc să se angajeze (după caz) 

- organizarea unor activități/serbări cu tematică specifică (1 iunie, sărbători de iarnă etc.) la 

care să participe, să socializeze, să se cunoască toți beneficiarii complexului. 

- Proiecte educaționale (strategii didactice alternative, programe educaționale etc.) care să 

crească performanțele școlare ale beneficiarilor  

-  

XV. Costul mediu/beneficiar din anul 2019 care a rezultat din analiza cheltuielilor 

(inclusiv o analiză pe fiecare lună în parte): 



C.T.F.  

DONALD 

Cheltuieli totale luna in curs 
TOTAL / 

AN 

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 
 

Cheltuieli  
67361.46 79954.91 63544.00 68642.22 70359.46 53,923.32 46448.82 46928.46 47061.4 48125.87 34844.4 57657.76 684852.08 

Nr mediu beneficiari 

in luna  

8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7 7 7 7 7 7 88.00 

Cost mediu / beneficiar  
/ luna /rezultat 

8420.18 9994.36 7943.00 8580.28 10051.35 7703.33 6635.55 6704.07 6723.06 6875.12 4977.77 8236.82 92844.89 

Cost mediu / 

beneficiar / luna cf 

Standard minim de 

cost 

2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 25956.00 

Depasiri fata de costul 
mediu/benef/luna 
prevazut in St minim de 
cost 

6257.18 7831.36 5780.00 6417.28 7888.35 5540.33 4472.55 4541.07 4560.06 4712.12 2814.77 6073.82 66888.89 

 



C.T.F.  

PETER PAN 

Cheltuieli totale luna in curs 
TOTAL / 

AN 

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 
 

Cheltuieli  64073.12 74648.41 63110.00 63495.33 68828.66 49,234.52 47955.55 51062.6 54620.39 51388.74 43478.8 54072.15 685968.27 

Nr mediu beneficiari 

in luna  
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9 10 9 9 9 9 115.00 

Cost mediu / beneficiar  
/ luna /rezultat 

6407.31 7464.84 6311.00 6349.53 6882.87 4923.45 5328.39 5106.26 6068.93 5709.86 4830.98 6008.02 71391.45 

Cost mediu / 

beneficiar / luca cf 

Standard minim de 

cost 

2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 25956.00 

Depasiri fata de costul 
mediu/benef/luna 
prevazut in St minim de 
cost 

4244.31 5301.84 4148.00 4186.53 4719.87 2760.45 3165.39 2943.26 3905.93 3546.86 2667.98 3845.02 45435.45 

 



C.T.F.  

DALE 

Cheltuieli totale luna in curs 
TOTAL / 

AN 

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 
 

Cheltuieli  
32520.00 34122.00 33808.00 31547.00 31523.00 32,176.00 32411 35574 33114 44653 36725.9 43910.46 422084.36 

Nr mediu beneficiari 

in luna  

11.00 11.00 11.00 11.00 10.00 11.00 11 11 11 11 10 10 129.00 

Cost mediu / beneficiar  
/ luna /rezultat 

2956.36 3102.00 3073.45 2867.91 3152.30 2925.09 2946.45 3234.00 3010.36 4059.36 3672.59 4391.05 39390.94 

Cost mediu / 

beneficiar / luca cf 

Standard minim de 

cost 

2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 25956.00 

Depasiri fata de costul 
mediu/benef/luna 
prevazut in St minim de 
cost 

793.36 939.00 910.45 704.91 989.30 762.09 783.45 1071.00 847.36 1896.36 1509.59 2228.05 13434.94 

 



C.T.F.  

CHIP 

Cheltuieli totale luna in curs 
TOTAL / 

AN 

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 
 

Cheltuieli  
43667.00 42728.00 43428.00 42461.00 41683.00 36,835.00 35647 39069 39683 45666 40813.52 64868.7 516549.22 

Nr mediu beneficiari 

in luna  

6.00 7.00 7.00 8.00 6.00 5.00 5 7 7 7 10 10 85.00 

Cost mediu / beneficiar  
/ luna /rezultat 

7277.83 6104.00 6204.00 5307.63 6947.17 7367.00 7129.40 5581.29 5669.00 6523.71 4081.35 6486.87 74679.25 

Cost mediu / 

beneficiar / luca cf 

Standard minim de 

cost 

2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 2163.00 25956.00 

Depasiri fata de costul 
mediu/benef/luna 
prevazut in St minim de 
cost 

5114.83 3941.00 4041.00 3144.63 4784.17 5204.00 4966.40 3418.29 3506.00 4360.71 1918.35 4323.87 48723.25 

 



C.M. 

CASA MAMEI 

Cheltuieli totale luna in curs 
TOTAL / 

AN 

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 
 

Cheltuieli  
32393.00 31381.00 33791.00 35874.00 32008.00 27,213.00 27766 27580 29185 35208 31478.88 51699.88 395577.76 

Nr mediu beneficiari 

in luna  

6.00 6.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4 4 4 4 4 4 49.00 

Cost mediu / beneficiar  
/ luna /rezultat 

5398.83 5230.17 8447.75 11958.00 10669.33 9071.00 6941.50 6895.00 7296.25 8802.00 7869.72 12924.97 101504.52 

Cost mediu / 

beneficiar / luca cf 

Standard minim de 

cost 

3828.00 3828.00 3828.00 3828.00 3828.00 3828.00 3828.00 3828.00 3828.00 3828.00 3828.00 3828.00 45936.00 

Depasiri fata de costul 
mediu/benef/luna 
prevazut in St minim de 
cost 

1570.83 1402.17 4619.75 8130.00 6841.33 5243.00 3113.50 3067.00 3468.25 4974.00 4041.72 9096.97 55568.52 

Șef Complex, 

Rodica Stoianovici 


