
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
oRAguL rAuner
PzuMAR

DISPOffi,TIA NiR. 6,5
din 31 ianuarie 2020

privind aprobarea manualului de proceduri proprii privind organizarea gi
funclionarea Centrului de zi din oragul Fdurei

Voinea Ionel, primar al oragului Fdurei;
Avind in vedere referatul doamnei Toma Georgeta, inspector asistenlE

sociald in cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu
nr.654/31.01.2020:

i rI.nbaza prevederilor Legii asistenlei sociale nr.29212011 cu modificdrile
qi completdrile ulterioare gi ale Legii 27212004 privind proteclia gi promovarea
drepturilor copilului - republ icatil;'

linfind cont de prevederile Ordinului nr. 2712019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, a
Hot[rdrii Guvernului nr.867/20L5 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale precum qi a regulamentelor - cadru de organizare qi funclionare a
serviciilor sociale.

in temeiul prevederilor arI. 196 alin.l lit. ,,b" din Ordonanla de urgen!6 a
Guvernul fi nr.57 120 1 9 privind Codul administrativ;

DISPUN
Art. 1. (1) Se aprobd manualul de proceduri proprii privind organizarea qi

funcfionarea Centrului de zi din oraqul Fburei, conform anexei care face parte

integrantd din prezenta dispo zi1ie.

(2) Manualul de proceduri constituie anex6la Regulamentul de organizare
qi funclionare a Centrului de zi din oragul Fiurei qi cuprinde urmitoarele:

a. Procedura de admitere;

b. Procedura de incetare a serviciilor;

c. Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului;



d. Procedura privind relaliapersonalului cu copiii;

e. Procedura privind controlul comportamentului copiilor;

f. Procedura privind prevenirea qi combatereariscului de abtz qi neglijare;

g. Procedura privind sugestiile/sesizSrile qi reclamafiile;

h. Metodologia de mdsurare a gradului de satisfacjie al beneficiarilor;

i. procedura de identificare qi evaluare a riscurilor de abuz, neglijare sau

exploatare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevedenlor prezentei dispozilii se

insircineazi personalul de specialitate al Centrului de zi Fdurei.

Art. 3. Prin grija secretarului general al oragului, prezenta dispozilie va fi

adus6la cunogtin{a

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL.
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