
EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 
SERVICIULUI DE EDUCARE SI INGRIJIRE PENTRU COPII CU VARSTA 0-3 

 
ART.3   Scopul serviciului social 
Scopul Serviciului de educare şi îngrijire pentru copii cu vârsta 0-3 ani este de a oferi pe 
timpul zilei servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă 
anteprescolară şi a dezvolta programe adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare 
şi particularităţilor acestora. 
Obiectivele Serviciului de educare şi îngrijire pentru copii cu vârsta 0-3 ani sunt: 
a) acordarea de servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârsta 0-3 ani. 
b) dezvoltarea de programe adecvate vârstei. 
c) asigură supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, acordarea 
primului ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul 
preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării acestuia într-o unitate medicală, 
după caz prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate. 
d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare. 
e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează Serviciul de educare şi îngrijire pentru 
copii cu vârsta 0-3 ani şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu parinţii/reprezentanţii 
legali în respectarea interesului copilului. 
f) asigura consiliere şi sprijin pentru parinţi/reprezentanţii legali ai copiilor 
g) depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de parinţii 
săi prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate. 
h) asigură baza tehnico-materială necesară activitaţilor de dezvoltare a deprinderilor şi 
abilitaţilor copiilor cu vârsta între 0-3 ani. 

……………………………………………. 

ART. 6   Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Serviciului de educare şi îngrijire pentru 

copii cu vârsta 0-3 ani sunt copii cu vârsta 0-3 ani care au domiciliul sau reşedinţa în 
municipiul Vatra Dornei. 

(2) Admiterea în Serviciul de educare şi îngrijire pentru copii cu vârsta 0-3 ani se face pe 
baza urmatoarelor acte: 

- Cerere tip pentru înscriere (de la sediul Serviciului de educare şi îngrijire pentru copii cu 
vârsta 0-3 ani) 

Pentru copil (copii) 
- Copie certificat(e) de naştere 
- Adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate 
- Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate + examen coproparazitologic 

(eliberat cu maximum 48 de ore înainte ca copilul să (re)intre în colectivitate) 
- Fişă de vaccinări (imunizări) 
Pentru părinţi 
- Copii xerox ale actelor de identitate 
- Adeverinţe de venituri (brut/net) 
- Anchetă socială (Primăria Vatra Dornei) 
- Aviz epidemiologic (pentru ambii părinţi) din care să rezulte că nu sunt în evidenţe cu 

TBC şi/sau HIV 
(3) Înscrierea copiilor în Serviciul de educare şi îngrijire pentru copii cu vârsta 0-3 ani 
Înscrierea copiilor în Serviciul de educare şi îngrijire pentru copii cu vârsta 0-3 ani se face pe 
toată perioada anului şi nu presupune perceperea de taxe de înscriere. 



Criteriile de departajare a copiilor la înscrierea în Serviciul de educare şi îngrijire pentru copii 
cu vârsta 0-3 ani vor fi următoarele: vechimea cererii, situaţia veniturilor familiale, existenţa 
condiţiilor de supraveghere şi îngrijire permanente din partea părinţilor  
(4) Condiţiile de încetare a serviciilor 
a) în cazul unor afecţiuni cronice, la recomandarea medicului  
b) la cererea părintelui/reprezentantului legal 
c) dacă timp de 3 luni consecutiv persoana obligată la plata contributiei lunare de întreţinere 
nu plăteşte deloc sau plăteşte parţial, se va proceda la recuperarea sumelor datorate şi la 
excluderea copilului din Serviciul de educare şi îngrijire pentru copii cu vârsta 0-3 ani 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Serviciului de educare şi 
îngrijire pentru copii cu vârsta 0-3 ani au urmatoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite  
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate 
e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime  
f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite 
g) să beneficieze de consiliere şi sprijin din partea personalului serviciului social pentru 
rezolvarea problemei cu care se confruntă în ceea ce priveşte educaţia timpurie a copilului 
h) să primească orice informaţii necesare dezvoltării armonioase a copilului pe care 
personalul didactic şi nedidactic, în limita competenţelor, le poate furniza în funcţie de 
evoluţia copilului 
(6) Reprezentanţii legali ai beneficiarilor de servicii în cadrul Serviciului de educare şi îngrijire 
pentru copii cu vârsta 0-3 ani au urmatoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 
şieconomică  
b) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală 
c) să respecte prevederile prezentului regulament 
d) să comunice informaţiile cu privire la starea de sănătate a copilului precum şi informaţiile 
necesare dezvoltării armonioase a copilului 
e) sa achite contributia lunara pentru fiecare copil inscris in Serviciul de educare şi îngrijire 
pentru copii cu vârsta 0-3 ani si care beneficiaza de serviciile acestuia 
f) să respecte prevederile stabilite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu 
reprezentantul serviciului social  
g) să participe activ la activităţile organizate de serviciul social şi să respecte programul orar 
al unităţii 
h) să devină parteneri activi în cadrul programelor educaţionale iniţiate de serviciul social 
i) să contribuie la promovarea serviciului social 
j) să aibă un comportament civilizat faţă de personalul serviciului social 


