
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 22058,22650,
Fax: +373 235 20662,
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Proiect

DECIZIANT.9/
din noiembrie 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Comunitar Multifunclional
,,Generatia PRO" din satul Peresecina, raionul Orhei in redactie noul

in scopul sporirii eficienfei gi calitSlii serviciilor sociale specializate, in conformitate cu art. 10, alin. (4)
din Legea asistenlei sociale nr. 547-XY din25.12.2003, Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecfia special[
a copiilor aflafi in situalie de risc Ai a copiiilor separafi de pirinfi, Regulamentului-cadru privind organizarea gi

funcfionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii in situalie de risc Ai a standardelor minime de calitate,
aprobate prin Hotlrirea Guvernului nr. 441 din 17.07.2015, Regulamentului-cadru privind organizarea qi

funcfionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separafi de pirin{i qi a Standardelor minime de
calitate, aprobat prin Hot6rdrea Guvernului nr.591 din24.07.2017, Hot[rArea Guvernului nr.1019 din 02.09.2008
penhu aprobarea Standardelor minime de calitate, privind serviciile sociale prestate in cadrul centrelor maternale,
Legea nr.100 din22.12.2017 cu privire la actele normative Consiliul Raional:

DECIDE:
l. Se aprobl intr-o redacfie noul Regulamentul de activitate al Centrului Comunitar Multifunctional

,,Generafia PRO" din satul Peresecina, raionul Orhei. (anexa nr.1)
2. Se aprob6 statele de personal al Centrului Comunitar Multifunctional ,,Generatia PRO" din satul

Peresecina, raionul Orhei.(anexa nr.2)

3. Se abrogi Decizia Nr. 2/8 din 28 aprilie 2017, cu privire la aprobarea Regulamentului gi statelor de

personal ale Centrului Comunitar Multifunctional ,,Generafia PRO" din satul Peresecina, raionul Orhei.
4. Se desemneazl responsabil de realizarea prezentei decizii geful Direcfie GeneralS Asisten{a Social[ gi

Protecfie a Familiei- d-na GabrieU fUNZAfBaN.
5. PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale
6. Vicepregedintele raionului d-na Tatiana PLATON, comisia consultativd de specialitate educa(ie, protectie

socialS, sdndtate publicS, tineret gi sport (preqedinte dl Alexei Capb[tut), vor asigura controlul executirii
prezentei Decizii.

Preqedintele gedinfei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat: D.Jurcanu - preqedintele raionului
T.Platon - vicepregedintele raionului

Serghei Caraman

Yizat: S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - qef, Direc{ia Generali Finante
G.Minzdtean- gef Direc{ia Generald Asisten[E Social[ 9i Protec{ia Familiei
M.B6trincea - gef, Serviciul Juridic

Elaborat:G.Mirrziltean



NOTA INFORMATIVA
La proiectul de decizie "Cu privire la aprobarea Regulamentului organizare qi funclionare a Centrului Comunitar

Multifunclional ,,Generatia PRO" din satul Peresecina, raionul Orhei.
1. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participan(ilor la elaborarea proiectului;
Minzf,tean Gabriela- $ef Direc{ie Generalf, Asisten{[ Sociald qi Protecfia a Familiei.
2.Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finaliti{ile urmiirite;
Prezentul proiect de decizie, are ca obiectiv ajustarea anexei nr.1 a Regulamentului de activitate al Centrului Comunitar
Multifunclional ,,Genera{ia PRO" din satul Peresecina, raionul Orhei la Regulamentul-cadru privind organizarea ;i
firncfionarea Serviciului sociail Centrul de plasarnt'nt pentrrr co1'riii seprrati de pdrinli gi a Standardelor ntininte de calitate.
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.59l din24.07.2017.La Regulamentul Centrului se anexeazd Regulamentele de

organizare gi funclionare a Serviciilor Sociale:
a) Serviciul social Plasament de urgen!5 qi plasament planificat pentru copiii in situa{ie de risc separa(i de p6rin!i.
b) Serviciul de plasament temporar pentru cuplu mamE-copil;
c) Serviciul de zi pentru copii in situafie de risc;
d) Serviciul Plasament a Victimelor Violenlei in Familie.
3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi;
Proiectul de decizie a fost elaborat in conformitate cu prevederile Hotir6rii Guvernului nr. 441 din 17.07.2015 cu privire
la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea gi funclionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii in
situalie de risc gi a standardelor minime de calitate, Hot[r6rii Guvernului nr.59l din 24.07.2017 cu privire la aprobarea
Ilegularrentului-cadru privind organizarea 1i tLrnclionarea Serviciului social Centrul de plasanrent pcntru copiii scparati
dc piirinti ;li a Standarde lor mininre de caiitate.
Elemente noi:
Regulamentul Serviciului social Plasament de urgen{6 gi plasament planificat pentru copiii in situalie de risc separa{i de

p6rin1i.

Regulamentul Serviciului de plasament temporar pentru cuplu mamd-copil;
Regulamentul Serviciului de zi pentru copii in situalie de risc;
Regulamentul Serviciului Plasament a Victimelor Violenfei in Familie .

Modificarea numlrului de angaja{i din 26 unitl(i in 19 unit5{i.
4.Fundamentarea economico - financiarl.

Realizarea proiectului de decizie nu necesitl sursele financiare suplimentare.
5.Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul de decizie se incorporeazl in sistemul actelor normative .

6. Avizarea;i consultarea publicl a proiectului de decizie
in conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul

deciziei a fost avizat de cf,tre preqedintele raionului, vicepregedintele raionului responsabil de domeniul educalie qi

sf,nf,tate, secretarul consiliului raional, gef Direcfia Generalf, Asistenli Sociald gi Protec{ia Familiei, qef Direclia Generalf,
Finan{e specialistul principal, Aparatul preqedintelui (urist).

In scopul respectdrii Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenta in procesul decizional, proiectul de

decizie va fi plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul Transparenla decizionald, sec{iunea
Consultdri publice. Totodat6, dat fiind faptul cE deciziile propuse spre aprobare, con{in date cu caracter personal, vrmeazl
a fi publicate in Registrul actelor locale cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 08 iulie 201 I privind protecfia
datelor cu caracter personal.
T.Consultarea expertizei j uridice

In conformitate cu prevederile art. 37 al Legii nr. 100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectele
de decizii au fost expuse expertizei juridice, de cdtre specialistul principal, Aparatul preqedintelui (urist). Structura gi

conlinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativtr.
Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie propun spre avizare comisiilor consultative de specialitate qi aprobate in

carul gedinlei Consiliului raional.

$ef Direc(ie Ga briela tvtiNz,f re,tN



Anexa 1

APROBAT:
Prin Decizia Consiliului Raional Orhei

nr. 9l din noiembrie 202 I
REGULAMENTUL

de organizare gi func{ionare a Centrului Comunitar Multifuncfional ,,Generafia PRO"
din satul Peresecina, raionul Orhei

Capitolul I
Dispozi(ii generale:
1. Centrul Comunitar Multifunc(ional ,,Generafia PRO" (in continuare, Centrul) este o institufie publicd de profil
social, care oferl servicii in domeniul protecfiei sociale gi celui educafional.
2. Centrul igi desfdgoartr activitatea in conformitate cu legisla{ia in vigoare, prezentul Regulament gi standardele minime
de calitate in vigoare pentru serviciile sociale.
3. Centrul esteconstituitinbazaDecizieiConsiliului Raional Orhei,cuasisten{atehniclaFonduluidelnvestilii Sociale
din Moldova, in baza Acordului de Grant gi Memorandumului de colaborare pentru implementarea componentei

,,Dezvoltare Regionald gi Proteclie Social[ in Republica Moldova, co-finantarea Comisiei Europene, Trust Fund Crant No.
TF094952", aprobat prin dispozilia nr.l46-d 2din29.12.2009 al ConsiliuluiRaionalOrhei.
4. in sensul prezentului Regulament, no{iunile utilizate semnificS:
copil in situalie de risc - copil in privinla clruia, ca urrnare a evaludrii, se constat[ una sau mai multe din situaliile
prevdzute la art.8 al Legii nr.140 din l4 iunie 2013 privind proteclia specialS a copiilor aflaliin situalie de risc qi a copiilor
separali de parinti;
beneficiar al Centrului- copil cu vdrsta de la I pAnd la 18 ani care este in evidenla autoritatii tutelare in calitate de copil in
situalie de risc si, dupd necesitate, copil cu dizabilit6li accentuate qi medii, precum gi membrii familiei acestora;
manager de caz- specialist din cadrul Centrului, desemnat dupd admiterea copilului in Cenffu, responsabil de

monitorizarea serviciilor prestate beneficiarilor; incluziune familial6, comunitar[ gi social6 - actiuni specifice in vederea
asigurdrii accesului pi menlinerii copilului in familia biologic6 sau extinsd 9i participarea copilului la via{a comuni;
plan individual de asistenld- totalitatea serviciilor acordate beneficiarului in vederea asigur6rii (re)integrdrii sociale gi

familiale gi incluziunii comunitare gi sociale;
plan individualizat de servicii-Iotalitatea interven{iilor specifice privind copilul, inbaza evaludrii necesit{ilor de asisten}d
gi dezvoltare ale acestuia, in vederea dezvoltarii capacitAfllor pentru o viafd independentd gi (re)integrdrii in familie qi

comunitate, elaborat qi implementat pentru perioada frecventdrii Centrului. Planul individualizat de servicii este parte
componentd a planului individual de asistenld;
reprezenlant legal al copilului-pdrintele sau persoana desemnatd conform legii s[ apere drepturile qi interesele copilului;
standarde minime de calitate-norme obligatorii la nivel nalional, ale ciror aplicare garanteazd asigurarea caliEtii
serviciilor prestate.

5. Centrul are sediul in satul Peresecina, raionul Orhei.
6. Activitatea Centrului este coordonat6, monitorizati gi evaluati de cdtre Direclia Generald Asisten{d Sociali qi Protec}ie
a Familiei Orhei.

Capitolul II
Scopul, obiectivele gi principiile de organizare a Centrului

7. Scopul general al Centrului- prevenirea separ6rii copilului de familie, marginaliz6rii, excluderii sociale qi

institulionaliz[rii copilului Ei facilitarea procesului de incluziune a copilului in situalie de risc in familie gi in comunitate.
8. Obiectivele Centrului sunt:

. acordarea asistenlei copilului in situalie de risc in conformitate cu particularitatrile individuale de dezvoltare;

. consilierea membrilor familiilor copiilor in situalie de risc;
o sensibilizarea comunitatii $i a autoritStrilor/institutiilor abilitate cu privire la necesitilile specifice ale copiilor in

situalie de risc gi familiilor acestora qi implicarea comunitSlii in realizarea scopului Centrului;
. monitorizarea evoluliei situaliei copilului in perioada aflIrii acestuia in Centru;

9. Prestarea serviciilor din Centru este ghidatd de urmdtoarele principii:
o principiul respectdrii drepturilor gi promovf,rii interesului superior al copilului;
r principiulnondiscrimindrii;
. principiul aborddrii individualizate a copilului;
o principiul promovdrii incluziunii educalionale a copilului;
o principiul protecfiei copilului impotriva violen{ei, neglijdrii gi exploatdrii;
o principiul acord6rii asisten{ei intr-un mod prietenos copilului;
. principiulaborddriimultidisciplinare;
r principiul participirii copilului 9i respectarea opiniei acestuia in procesul de planificare gi prestare a serviciilor

din Centru;
o principiul confiden(ialita(ii informatiei;
. principiul parteneriatului public privat in dezvoltarea gi prestarea serviciilor din Centru'
o principiul durabilitatii gi continuitdtrii serviciilor prestate in Centru;
r principiul incluziunii comunitare gi (re)integrlrii familiale a copilului.

Capitolul III
Serviciile ;i beneficiarii Centrului

l. Centrul presteazf, un spectru larg de servicii carevariazd in funcJie de necesitdlile beneficiarilor.
. Serviciul social Plasament de urgen{6 qi plasament planificat pentru copiii in situalie de risc separafi de p[rin1i

(14 locuri)
o Serviciul de plasament temporar pentru cuplu mamd - copil ( 2 cupluri) ;



. Serviciul de zi pentru copii in situalie de risc ( 62 copii);
o Serviciul Plasament a Victimelor Violenfei in Familie (2 beneficiari);

2. Beneficiarii Centrului:
2.1 Direcli -copii.

r copii separa{i de plrinfi;
. copii in situa{ie de risc;
. copii cu dizabilit[1i.

2.2 Cuplu mamd-copil
. mame cu copii nou-n6scufi cu inten{ie de abandon, mame singure, mame minore, mame provenind din familii

marginalizate, sdrace, etc.
. mame cu copii care temporar nu au locuin(6 sau/gi se confruntd cu mari probleme financiare, profesionale,

rela{ionale, fiind in imposibilitatea de a asigura copiilor un trai decent;
. gravide in dificultate aflate in una sau mai multe din situaliile prevdzute anterior pe parcursul ultimului

trimestrului de sarcinf,.
. mame cu copii victim a VNET.

2.3 Victime a violen(ei domestice.
r Femei victime a violenlei in familie unde cresc Ei se educl copii minori.

3.Indirec{i
o familii, rude, persoane apropiate a beneficiarilor centrului,
. angajatii centrului,
o asociatii obqte;ti.

Capitolul IV
Organizarea gi funcfionarea Centrului

l.Capacitatea maximd a Centrului este de 80 locuri.
2.Centrul este amenajat conform standardelor minime de calitate, in corespundere cu particularitalile gi necesitSlile de
asisten{6 ale benefi ciarului.
3.in funclie de necesitdlile beneficiarilor, Centrul presteazd urmdtoarele servicii:
a. alimentalie;
b. formarea deprinderilor de via{6;
c. consiliere psihologicd;
d. pregitirea temelor qcolare;
e. resocializare (activit[1i de recreere, de petrecere a timpului liber etc.);
f. asistentd igienico-sanitard (dug, spdl6torie, frizerie);
g. orientare profesionalf, (cusdtorie, broderie, lucrul cu lemnul, design cu materiale din natur6, feserea covoarelor,
culindrie, utilizarea PC).
h. asistenfd medical[ primard;
i. alte servicii, in func{ie de necesitilile beneficiarilor.

Capitolul V
Drepturile 9i obliga{iile beneficiarului

l. Beneficiarii se bucurd de toate drepturile fundamentale ale omului, sunt tratali cu demnitate qi respect conform
normelor internafionale qi a legislafiei na[ionale in vigoare.
2. Beneficiarii Centrului sunt obligafi:
a) sd respecte drepturile celor din jur gi s6 se conformeze regulilor de conduitA stabilite in cadrul Centrului;
b) s6 manifeste o atitudine responsabi16 fa16 de bunurile Centrului;
c) s[ participe, dup[ posibilitd{i, la desf6gurarea activit6tilor culturale gi educa}ionale din cadrul.

Capitolul VI
Resurse umane

l. Asisten{a qi suportul beneficiarilor Centrului este efectuatf, de personalul angajat al Centrului gi de specialistul
responsabil de serviciu din cadrul Direc{iei Generale Asisten{d Sociald 9i Proteclie a Familiei.
2. Personalul specializat angajat al Centrului este format din directorul Centrului qi specialiqtii profesioniEti reieqind din
serviciile prestate copiilor beneficiari ai Centrului.
3. Structura organizatoric[ qi statele de personal sunt aprobate, conform legisla{iei in vigoare, de citre Consiliul Raional
Orhei.
4. Fiecare membru al personalului are calificarea, competenla, experienla gi calitdJile solicitate de fiqa postului, certificate
prin documente de studii gi de formare profesionald
5. Personalul Centrului iqi exercitd atribuJiile in conformitate cu figa postului gi cu normele deontologice.
6. inainte de aprobare, candida{ii la func{iile specializate urmeazf, cursul de formare iniliald cu durata de 50 ore,
organizat de prestatorul de serviciu.
7. Personalul specializat, anual, participl la cursuri de formare profesionali continuf, cu durata de minimum 20 de ore,
organizate de prestatorul de serviciu.
8. Cursurile de formare profesionald continuf, sunt organizate de catre prestatorul de serviciu anual in baza

curriculumului de formare aprobat de Ministerul Muncii, Protecliei Sociale gi Familiei qi necesitalilor de instruire
identificate.
9. La momentul angajdrii, iar ulterior o dat[ [a 12 luni, personalul este obligat sE efectueze examenul medical profilactic,
conform actelor normative ale Ministerului SAnAtAtii.

10. Evaluarea performanfelor personalului specializat este realizatd anual de managerul Centrului, care, totodata,

inainteazi prestatorului de serviciu rapoarte privind revizuirea anuald a competenlelor profesionale ale personalului
angajat.



I L Managerul Centrului asigurd calitatea serviciului prestat prin organizarea cu regularitate a qedintrelor de supervizare
profesionald a angajalilor in vederea consoliddrii competen{elor profesionale, gestionArii eficiente a sarcinilor gi timpului
de lucru.
12. Supervizarea activitdlii gi evaluarea performan[e1or managerului Centrului este asigurati de cdtre angajatul
responsabil din cadrul DGASPF Orhei.
13. Documentalia Centrului referitoare la resursele umane:

. fiqele de post ale personalului angajat;

. dosarele personale ale personalului angajat;

. rapoartele qedin{elor de supervizare;

. rapoartele de evaluare a performan{ei profesionale.
14. Dosarele personale ale personalului angajat sunt pdstrate conform prevederilor legale, care reglementeazd accesul la

datele cu caracter personal.
Capitolul VII

Managementul Centrului
Managementul Centrului este realizat de Manager, care asigur6 buna funclionare a Centrului, conform prevederilor
prezentului Regulament, precum gi a Regulamentului intern de activitate a Centrului.
f . in procesul asigur6rii bunei funcliondri a Centrului, Managerul exercitd urmdtoarele atribulii:

coordoneazd, planificl Ei r6spunde de intreaga activitate a Centrului;
asigurd func(ionarea Centrului in conformitate cu standardele minime de calitate;
monitorizeaz6 cal itatea servi ci i lor prestate ;
asigurd managementul resurselor umane;
planificd qi gestioneazd resursele financiare gi materiale ale Centrului conform legislaliei;
coordoneazd qi elaboreazd rapoarte de activitate;
reprezenti Centrul in raport cu alte persoane, institulii, servicii.

2. Managerul Centmlui intocmegte rapoarte semestriale gi anuale de activitate. Documentele referitoare la organizarea
Serviciului sunt:

regulamentul intern de funclionare a Serviciului;
planul de dezvoltare a Serviciului;
planul anual de activitate a Serviciului;
raportul semestrial qi anual de activitate;
registrul de inregistrare a pldngerilor;
alte documente, in caz de necesitate.

3.Centrul este condus de o persoan6 cu studii superioare in unul din urmdtoarele domenii: pedagogie, psihologie,
psihopedagogie, asistent[ sociald, medicin6, drept.
4. Managerul este angajat prin concurs qi eliberat din funcfie de cdtre conducdtorul DGASPF Orhei.
5. in activitatea sa managerul Centrului se conduce de actele normative gi legislative ?n vigoare gi de prezentul
Regulament.
6. Managerul Centrului este administratorul tuturor resurselor, este responsabil pentru activitatea administrativd a

Centrului.
7. Managerul Centrului este responsabil de organizarea activitAtii Centrului gi de calitatea serviciilor prestate.

Capitolul VIII
Procedura de depunere gi examinare a pl6ngerilor

l. Prestatorul de serviciu dispune de procedura de depunere qi examinare a pldngerilor privind calitatea serviciilor
prestate.

2. Copiii, p6rinlii/alt reprezentant legal al copilului sunt informa{i despre procedura de depunere qi examinare a

pl6ngerilor.
3. Sesizlrile privind cazurile de violenld, neglijare gi exploatare a copilului in Serviciu sunt inregistrate qi examinate
conform Instrucfiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenta
gi monitorizarea copiilor victime qi potenfiale victime ale violen(ei, neglijdrii, exploat6rii gi traficului, aprobate prin
Hotdrirea Guvernului nr.270 din 8 aprilie 2014 ,,Cu privire la aprobarea instructiunilor privind mecanismul intersectorial
de cooperare pentru identifrcarea, evaluarea, referirea, asistenta gi monitorizarea copiilor victime gi potenliale victime ale
violenle i, neglij drii, exploatirii g i trafi cului".
4. Prestatorul de serviciu dispune de Registrul de inregistrare a pl6ngerilor, care conline inclusiv informalii privind
modul de examinare a pldngerilor qi mdsurile intreprinse.

Capitolul IX
Modul de finan(are

Centrul este finanfat din:
. bugetulConsiliuluiRaional;
r alte surse, conform legislatriei.

Capitolul X
Dispozi{ii finale

l.Activitatea Centrului inceteazi inbaza deciziei Consiliului Raional, in corespundere cu prevederile legislaliei in vigoare

2.Dupd incetarea activitdtii Centrului, patrimoniul va fi transmis Direcliei Generale Asistenld SocialS gi Protec{ie a
Familiei.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman



Anexa nr.1
la Regulamentul privind organizarea qi func{ionarea

Centrului Comunitar Multifunclional,,Generalia PRO"
din satul Peresecina, raionul Orhei

Regulamentul privind organizarea gi func{ionarea
Serviciul social "Centru de Plasament de urgen{tr gi plasament planificat pentru copiii in situa(ie de risc separa{i
de plrin{i" gi Standardele minime de calitate, prestate in cadrul Centrului Comunitar Multifunc{ional ,,Generafia

PRO"
din satul Peresecina, raionul Orhei

Capitolul I
DrsPozrTil cENEItALf

t.Regular-nentul privind orsanizarea 5i [unclionarea Serviciului social Centrul de plasanrcnt pcntnr ctrpiii scpurali cle

pirinti (in continuare - Rcguluntcnll stabile$1c nrodul de olsanizare gi lirnclionare a ServiciulLri social Centrul dc
plasarle nt pentru copiii separali de pirinli.
2. Serviciul social Centrul de plasarnent pentru copiii separa{i de pirirr{i, este prestart in cadrul Centrului Comunitar
Multifunclional ,,Genera{ia PRO" (in continuare, Centml) care prcsteazi servicii sociale specializate de ingrijirc pentru o
perioadd deterninati copiilor separali de pdrinli.
3. Activitatea Serviciului este coordonatd de Direcfia Generalf, Asistenfd Social6 gi Protec{ie a Familiei Orhei (in
continuare, DGASPF), care exercitd monitorizarea gi evaluarea activitS{ii serviciului, inclusiv a modalitalilor de ingrijire
pi educa{ia copiilor.
4.Serviciul igi desfbgoard activitatea in conformitate cu prezentul Regulament gi a Regulamentului-cadru privind
organizarea gi funclionarea Serviciului social Centrul de plasarnent pcntru copiii separali de pirinti. aprobate prin
Hotdrdrea Guvernului nr. 591 din24.07.2017.
5. in sensul prezentului l{egulament. noliunile utilizate sernniflci:
bene.fic'iur c/ Serviciului social Centnrl de plasarrtent pcntru copiii seprrali de pirinli - copilul separat de pirinli. inclusiv
copilul victimd a violenlei" negliiirii" exploatirii gi traficului si. dupir caz" copilLrl cu dizabrlithli accentuate si medii. cu

virsta cuprinsa inlre lqi l8 ani, si care nu poate 1i plasat in l'anrilia exlinsA, in Serviciul C]asd cle copii de tip tantilial.
Selviciul cle asistenli parerrtall prolesionistii saLr Serviciul Casa conrunitari pentru copii in sitLralic dc risc:
rnanagcr de c'uz - specialist din cadrul Centrului Comunitar Multifunclional" Generalia PRO", desemnat dupd admiterea
copilului in Centru, responsabil de monitorizarea serviciilor prestate beneficiarilor; incluziune familiald, comunitar[ gi

socialI - acliuni specifice in vederea asigur6rii accesului qi menlinerii copilului in familia biologicd sau extinsd gi

participarea copilului la via{a comuni.
par.soanii-cltcie a c:rryilului -unul dintre specialistii din cadrul Centrrrlui. deserrnat de cilre rnanagerul acestuilt.
rcsponsabil de ?ndrurnarea gi sus{inerea copilului, coordonarea;i monitolizarea procesulLri de asistenli zilnicl a Iui;
(rQin!egrure fantiliuld reunificarea firnriliei dupd o perioadi de separale a copilului de familia sa in urnra acliunilor'
specilice intreprinse in cadrul irnplenrentirii planului individual de asisten{d a copilului:
incltr:iuna t'omunilari.yi sot'iuld participarea coprlului in viala comunitalii ;i. dupi caz, pregltirea acestuia pentru trai
inclependent, in urrna acliunilor speci{ice intreprinse in cadrul irnplementiirii planLrlui individual de asister{ir a copilului:
plun individuul de usi.;ten1r7 lotalitatea selviciilor acordate beneflciarului ?n vederea asiguririi (re)integririi lamiliale 1i
inclirziunii cornunitare gi socialcl
plun indit,ichnlizo/ tle servit'ii tolalitatea intervenfiilor specilice privind copilul, in baza evaluirii complexc a

necesitililor acestuia. ce Iin de sAn51ate. ingriiire. nevoi fizice. erx01ionille. educalionale" pelrecere a tirnpului liber.
socializare, elailorat qi irrplernental pentru perioada plasamentului acesluia in Centru. Planul individualizat de servicii
este pa(e conrponenlii a planului individual clc asisten{5;
pltrsanenl de urgenli -- plasarnentul pentrur o perioad5 de 72 de ore a copilului a carui vialii qi sinitate se afld in pericol
iminent. ef-ectLral prin disprizilia autoritiilii tutelare locale. thrfl avizul Cornisiei pentru protec!ia copilului aflat in
dificultate, in baza consult[rii prealabile cLr structura teritoriali de asistenla socialS;
plu,;ament ploniJicut - plasantentul copilulLri peutru o perioada cleternrinati, conlbrnr preveclerilor planului irrdividual cle

asisten{i a copilului:
./irrttili.' - pirinlii 1i copiii Accsl()''ir:

/irmilie cxl.insd rLidele copilului piini la gradul IV inclusiv;
raprezentanl lagol al c'opilului ' plrintele sau persoana desemnatl conlbrm legii sd apere cl'epturile;i interesele copilului:
Slandurde minime de calitttte norrnele obligatorii la nivel nalional a cdror aplicare garanteazd asigurarea calitalii
scrviciilor prestate:

copil .tepnrut tla pdrin;i copilul lipsit efectiv de grija pirinlilor in sitLralii determinate de atrsenla acestora. copilul luat de
la p[rin1i din cauza existen[ei pericolului inrinent pentru via{a sau sindtatea acestuia. precurn Ei copilul cdnria i s-a stabilit
statutul de copil ranras telnporar fhri ocrotile p6rinteascd sau de copil rinras lirir ocrotire pirinteasc,i:
Lilltorito/e lut.alard lrtculd- prinra|ii de sate (cornune) q;i de orage;
uutoritLrte tulalarii /ariloriuld - secliileidirecliile asisten{d sociali Ei protec{ie a firrniliei.

Capitolul ll
scoPu L, otllEc't'tvELE st PR|NCTPt I L[

SIII.VICIULUI
6. Scopul Serviciului este protecfia lemporari a copilului separat de pirinli ;ii (re)integrarea lamilialS gi/sau incluziunea
contunitari gi sociali.
7. Obicctivcle Scrr icitrlLri suttl:



1) asigurarea condiliilor de ingrijire. intrefinere, educa[ie qi dezvoltare a copilului in conlbrmitate cu particularit5lile de
virstd. individuale. starea de sdnhtate qi cu Standardele minime de calitate;
2) prornovarea dezvolt5rii abilitSlilor;;i deprinderilor copilului pentru o via{i indcpendent5:
3) asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare gi lacilitaLea procesului de (re)integrare lanriliall qi/sau
incluziune cornunitari qi sociali.
8. Prestarea serviciului este ghidati de urnrlitoarele principii:
l ) respectarea dreptulilor;i prornovalea cu prioritate a interesului superior al copilului:
2)nondiscriminarea:
3) abordarea individuaiizatf, a copilului:
4) pronrovarea incluziunii educa{ionale;
5) proteclia irnpotriva abuzului, negliidrii qi exploatarii copilulur;
6) acoldarea asistenlei 'inar-un nrod prietenos copilului;
7) abordarea mu ltidiscipl inari;
8) asigurarea participdrii copilulLri 5i rcspeclarea opiniei acesLuia:
9) asigurarea dreptului copilului la reclarnalii;
I 0) con lidenlial itatea in Ibmraliei.

Capitolul lll
ORGANIZAREA $I F'UNCTIONAREA SERVICIULUI

Sec{iunea l. Organizarea Serviciului
9. Serviciului social Centrul dc plasamen{ pentru copiii separa{i de pirin{i esle arnplasat in cadrul CCM "Ceneralia
PRO"din saiul Peresecina. raionul Orhei. arnenajat qi dotat conlbrnr Standardclor minime de calitate, in condilii
core^spunzhtoare de siguran{i, conlbrt ;i accesibilitate.
10. ln Serviciulu social Centrul de plasament pentru copiii separa{i de pdrinli po1 li plasati concomitent rnaximurn l.l de

copii.
I l. in funclie de necesitililc benellciarilor, Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separali de p[rin1i
presteazd urnrdtoarele servici i :

l) gdzduire:
2) intre!inere;
3 ) alirnenta{ie:
4) fornrarea deprirrderilor de viali (autoservile. igieni):
5) dezvoltarea abilitdtilor cognitive " de comunicare. colnporlarnent si relationare:
6) sLrport in studierca gi asirnilarea programelor ;colare;
7) consilierea 1i reabilinrea psihosociald,
8) pelrecerea :impului liber:
9) orientarea profesionalS;
l0) inso[irea copiilor la instituliile medicale, adrninistrarea medicanrentelor prescrise de citre rnedici, acordarea de prinr
aj utor rred ical" confornr competenlei.
ll) Copiii incadrali intr-o institufie de invltdmint, incepdnd cu clasa a cincea p6nd la implinirea vdrstei de 18 ani,
beneficiazd de indemnizafie zilnic[ pentru copil, in conformitate cu prevederile stabilite de Guvern. Introdus prin HG378
din 25.04. 1 8, MOl33 -l 41 /27 .04.1 8 art.420

Sec{iunea a 2-a. Managententul de caz
12. Copiii sunt plasali in Serviciului social Centrul de plasarnent pentru copiii separafi de plrinli in regint de urgen{d sau
planificat.
13. Plasamentul de urgen{i a1 copiilor in Centru se el-ectueazd ir baza dispoziliei autoritAtii tutelare locale de la locul
alldrii copilului pe un tennerl de pdnl la12 de ol'e. cu posibilitatea prelungirii tertnenului dc plasament pind la 4-5 de zile,
perioadd in care asistentul social conrunitar de la domiciliul copilului ef'ectueazd evaluarea conrplexd a situaliei acestuia.
14. Dispozitia autoritAtii tutelare locale privind plasarnentul cle urgenti al copilului 1i evaluarea initiala a situatiei
copilului sunl lransnrise de citre autoritatea lutelarl locali Direcliei Generale Asisten(5 SocialS si Protectie a Farnilei.
l5 Pe perioada plasanrentului planiticat al copilului in Centru, originalul dosarului copilului qi originalele tuturor
documentelor cu care se conrpleteazd dosarul pe parcursul plasanrentuir-ri. indiferent de autoritatea enritentS. se plstreazl
in Centnr" iar autoritatea tutelar.l teritoriali de{ine o copie a dosalului.
16. Dupi incetalea plasanrentului in Centru, dosarul copilului se transmite autorit[lii tirtelare teritoriale in evidenla cdreia

se afia copilul, o copie a dosarului pistrdndu-se in Centru. confbrm prevederilor legisla{iei.
17. PlasanrentLrl planificat al copilului in Centru serealizeaz}. in terneiuI dispozi{iei autoritAlii tutelare teritoriale, c.}re se

enrite cu avizr-rl autolitailii tutelale locale ;i in baza avizului pozitiv al Comisiei perltru proteclia copilului ailat ln
d ificu ltate.

18. La plasarea copilului in Centru. in cazul in care ptanul individual de asisten{i are ca obiecliv (re)integralea lamiliali a
copilLrlui. se incheie un acord de plasarnent intre Managet'ul Centnrlui qi relrrezetttantul legal al copilului.
19. Centrul dispune de jzolator. unde sunt plasali copiii bolnavi sau suspec{i de o boal[ conlagioasi.
20. ln cazul plasamentLrlui de urgcnld, precurn gi in sitLralia coplilor fbrd docunrentafia medical6. aiceqtia vor Ii plasali in
izolator pAnb la exanrinarea stilrii slnildtii.
21. Copilul se aflS ln plasament planificat pentru o perioadl dc p6nil la 6luni, cu posibilitatea prelungirii plasantentului

penlru o perioadi ce nu va dep55i I 2 luni.
22. in cazul plasarnentului in Centru a copilului cu vdlsla dc l6 ani. in caz de inrposibilitate a reintegr6rii in familia
biologici/extinsf, sau plasar-nent in sewicii de tip farnilial" acesta va rdtnitre in plasantent pdnS la a:ingerea vArstei de l8
ani. iar in cazul in care acesta iqi continui studiile in liceu, pAnd la flnalizarea studiilor liceale.

23. Dupi plasarea copilului, rranagerul Centrului dcsemneazi o persoanf,-cheie penlru copil.
2,1. Persoana-cheie ii ofbrd copilului asistcnld, consiliere qi infbnnare, precunr gi il ghideazd in activitalile zilnice.



25. ln terrnen de 7 zile calendari,stice de la ;rlasarea copilului. se retrlizeazi evaluarea contplexi multidisciplinara a

copilului. se identilrca necesilaliie acestuia gi se elaboreazd planul individLralizat de servicii.
26. i-a elaborarea planului individualizal de servicii participi persoana-cheie. copilul (in firnclie de capacitatea sa dc

in{elegere) gi reprezentantul legal al acestuia/alii menrbri ai farniliei copilLrlui/persoanele relevante pentru satisfacerea

necesit[1ilor individuale identil'icate de asistenlf, qi dezvoltare ale acestuia.

27. Persoana-cheie asigurd rnonitorizarea implementdrii planului individualizat de servicii qi. in baza analizei progreselor

realizate gi a schimbf,rilor intervenite in perioada implenrentirii p6nd la nromentul revizuirii planLrlui" intoctre;te raportul
cLr privire la rezultatele irnplenrenlirii planului individLralizat de servicii, a c[rui copie o transmite n:anagerului de caz.

28. Persoana-clreie revizuiegte planul individualizat de selvicii al copilului in baza reevaluhrii necesitililor acestuia si a

raportului cu privire la rezultalele irnplementlrii planului individLralizat de servicii. confbnn prevederilor Standardelor
rnininre de calilate.
29. Concluziile sau recornandirilc rezultate din revizuirea planului individualizat de servicii al copilului se aduc la
cunoqtin{a copilului ;i. dupi caz, a repreT.entantului legal al copilului, in caz.ul in care aceitia nu au participat la gedinla dc

levizuire a planulLri.

30. Pe perioada plasarnentului in Centru, copilului ise asigurd nren{inerca rela{iilor cu rncnrbrii larailiei sau ai farnilici
extinse, dacll accst lapt nu conlravine intcrcsLrlui superiot'al copilului.
31. Vizitele menrbrilclr lanrilie i sau ftrnrilici extinse;i ale altor persoane sunl inregistr3le in rcrgistrul unic de vizilc.
32. Monitorizarea situaliei copilului plasat in Clentru se realizeazi de cdtre DGASI'}F
33. Plasanrentul copilulLri inccteaz[ ?n urmitoarele cazuri:
l) (re)integrarea copilului in larnilie sau adoplia;
2) plasarea copilului intr-un alt serviciu social:
3) atingerea rnajoratului. iar in cazr-rl in care acesla i;i continuf, studiile in liceu, la flnalizarea studiilor liceale.
3.1. Pregatirea ieEirii copilului din Centru se realizeazS de cltre manageml de caz qi persoana-cheie a copilului. in
colaborare cu autoritatea tutelari localS de la domiciliul copilului.
35. il cazul (re)integririi copilului in farnilia biologic[. asistentul social conrunitar va realiza rnonitorizarea
postplasament a situaqiei copilului, conlbrnr Standardelor rninime de calitate.
36. DGASPF de{ine urmltoarele documente relbritoare la copiii beneficilri:
l) registrul de evidenlir a copiilor plasali in centre:
2) closarele copiilor.
37. Centrul de;ine unnitoarele docurnente privind copiii plasali:
l) dosarul copilului, contbrm Standardelor nrininre de calitate:
2) registrLrl de evidenld a copiilor plasa;i;
3) registrul unic de vizite.

Capitolul lV
ITESURSE UMANE $I MANAGEMENT

Sec{iunea l. Resurse umane
J8" Personalul CenlrLrlui inclucle: personalul adnrinistrativ, personalul specializat qi personalul auxiliar.
39. PersonalLrl specializat este fcrrnrat din asistenl social. psiholog, pedagog (pedagog social. educator).
.10. fin6nd cont de necesitdlile individuale ale copiilor beneficiari ai Serviciului, prestatorul de serviciu poate angaja Ei

alli specialiqt i in bazd de contract.
41. Personalul specializat este responsabil de procesul de dezvoltare. ingriiire gi asistenld a copiilor plasali in Centru. de

viala qi securitatea aceslora.
42. llecrutarea gi evaluarea personalului Centrului, este rcalizati de DCASPIT.
il3. Structura organizatorica Si statele de personal sirnt aprobate, confornr legislatiei in vigoare. de catre Consiliul raional.
44. Prestatorul de serviciu anga"jeazd personal in confbrrnitate cu Standardele nrininre de calitate ale Centrului si Codul

ll:?::.1,1::!:fi':,T:l.ll,]li#,iffi;;'iffi,Tl::H;'J,11?y;-,JJ[Jiia qi ca,itdli,e so,icitare de nea post,,,ui. ..,tir,.or.
prin documente de stLrdii qi de fonrare pro{tsionalS.
46. Personalul Centrului ili exercitf, atribuliile ?n conlbrrnilate cu liga postului qi cu nonnele deontologice.
47. Nurndrul de personal din Centru este suflcient pentnl acoperirea tuturor serviciilor of-erite gi corespr.rncie necesitAlilor
de ingrijire ale copiilor afla{i in plasament.
4tl. Numirul total de persoane care lucreazi zilnic nernijlocit cu copiii gi planificarea tirnpului de lucru trebuie sI asigure
un ruport constant adult-copil pentrLr 24 de ore" de-a lungul ?ntregii siptdrnini ;i al intregului an.
,19. ln Centru vor fi angajafi cel pulin: un asistent social. un psiholog si un nunrdr corespunzAtor de pedagogi (4 pedagogi
sociali), carc sir asigr"rre supravegherea penxanentf, a copiilor'.
50. In l'unclic de specificul si necesitSlile benetlciarilor'. statele de personal specializat ale SelviciLrlui pot fi nra-!orate sau

cornpletate de citle Consiliul Raional Orlrei cu alte tiput'i de speciali5ti.
51. Inainte de aprobarc. candidalii la funcliile specializate unneazi cursul de fblrnare prof-esional6, organizat de
preslatorul dc serviciu.
52. Anual. personalul specializat participd la cLrrsuri de fbrnrare prof'esionali continui, organizate de prestatorul
se rviciului.
53. Anga.ialii Centrului sunt obliga{i sd e1'ectuez,e exanrenul rnedical prolilactic la angajarc si periodic, conlbrnr actelor
nonnative in vigoa:'e ale Ministerului S[ndtaitii.
54. E,valualea per{brnranlekrr personalului specializal este realizatd anual de cAtre nranagerul Centrului. care. totodatd,
inainteazi DGASPIT rapoalte privind revizuirea anualf, a conrpetentelor profi:sionale ale persclnalului anga.jat.
55. Managerul Centrului asiguri calitatea serviciului prestat prin organizarea cu regularitate a gedin{elor de supervizare
plolbsionald a anga.ialilor in vederea consolidf,rii competentelor prolesionale pi a gestioririi eficiente a sarcinilor qi

timpului de lucru.
56. Supervizarea activit6lii Managerr"rlr"ri Centrului este asiguriltA de citre DGASPF.
57. Docurnentele Serviciului rcf'elitoare la resursele un')ane sul'lt:



l) tige le de post ale personalului anga.iat;

2) dosarele personale ale personalului anga.jat:

3) rapoartele gedinlelor de supervizare qi de revizuire a competenfelor pe rsonalului anga.]at:
4) alte docurnente, la necesitate.
5tl. Dosarele personale ale personalului anga.jat sunt pestrate confbrm prevederilor legale care reglernenteazi accesul la
date cu caracter personal.
59. Salarizarea personalului Centrului se realizeazd in confonnitate cu legisla{ia in vigoare. linind cont qi de prevederile
contractuale. in cazul prestatorilor priva{i.

Secfiunea a 2-a. Managernentul Centrului ;i
procedura de raportare

60. Managenrentul Centrului este realizat de cdffe Manager, care asiguri buna funcliouare a acestuia. cortfbnn
prevederilol prezentului Regulanrent, Standardelor rninin,e de calitate. precum qi a regirlanrentului intern de activitale a

Centrului.
61. Managerul Centrului este anga.iat prin concurs de cdtre DGASPF, care deten.ninir qi criteriile de eligibilitate.
62. ln procesul asigLrrdrii bunei llnclioniri a Centrului, rnanagerul Centrului asiguld:
l) respectarea drepturilor copiilor plasali in Centru;
2) funclionarea Centrului in colespundere cu Standaldele rninirne de calitate;
3 ) p lan i ficarea, organ i zarea q i cooldonarea acti v it51i i CenlrLr I u i ;

4) rronitorizarea calit51ii serviciiIor preslate;
5) managernentul lesurselor umane,
(r) reprezentarea Centnrlui in raport cu alte persoane. institulii. servicii. autorildti.
63. Prestatorul de serviciu impreunii cu personalul angajat elaboreazd planul de dezvoltare a Cenlrului in baza evaluirii
neccsitdlilor copilului qi pcrsonalului.
6,1. Monitorizarea procesului de prestarc. a serviciilor gi evaluarea calitAtrii Centrului. irrdil'erent de tipul de proplietate 5i

lbnna -iuridicf, de organizare a preslatorului de serviciu, este realizali, in teritoriLrl adnrinistrat. de cf,tre structura
teritoriali de asistenlh socialS respeclivd.
65. ManagerLrl Centrului inloclneite rapoarte lunare. trimeslriale, sernestriale qi anuale de activitate. care sunt prezcntate

DCASPIT.

66. Docurnentele referitoare la organizarea serviciului sunt;

l) regulamentul de funcfionare a Serviciului social Centrul de plasanren! pentlu copiii separafi de pdrin{i
2) planul de dezvoltare al Serviciului, planLrri lunare. trimestriale. senrestriale qi anuale de activilate;
3) r'apoarte lunare. trimestriale, semestriale, anuale de activitale:
-l) alte docunrerrte" Ia ncccsilalc.

^ 
Capitolul V

PROTICTIA TMP0TRIVA A[]UZULUI $l
ItTcLAMATilLE

67. Centrul deline gi aplic[ o procedurii privind protec{ia copiilor impotriva abLrzului, negliiirii, exploatirii. discliminf,r'ii,
lralarncntului degladattt sau inuuan.
68. Copiii gi reprezentanlii legalilnicnrbrii familiei acestora sunt infornrali rel'eritor la proccdurile cu privire la
identillcarea si senrnalarca suspiciunilor sau acuzafiilor de abuz/neglijen{lierploatare a copilului.
69. PersonalLrl Cc'ntrului cunoaite;i aplici rnetode;ii rnlsuri de protec{ie a copiilor dc abuz, neglijare qi exploaiare in
cadrul acestuia. precurn qi proceduri de raportare obligatorie a cazurilor date.

70. I)restatorul de serviciu stabile;le procedura de depunere gi exantinarc a pltngerilor/r'eclamaliilor care vizeazl
inclilcarea drepturilor copilu lui.
7l.l,tr plasarea in Serviciu. uranagerul acestuia asigura irrlbrmarea copilului, reprczentautului legal despre procedura de

dcpunere ;i examinarc a pl6ngcrilorireclantaliilor.
72. ProcedLrra de depunere qi examinare a plingerilor garanleazd copilului sau. dupd caz, larniliei lui sau altor persoane

interesate posibilitatea inaintlrii plAngerilor ce lin de orice aspect al activitblii Cenlrului, precurn gi asigurarea condiliilor
de siguranti gi nesancfionare a copilului pentru depunerea plingerilor.
73. Sesizirile privind cazurile de violenld, negliiare gi exploatare a copilului plasat in Serviciu sunt irregistrate 9i

examinate confbrnr procedin'ilor ntecanisntului de cooperare intersectorialh.
7:1. Prestatorul de sen,iciu dispune de un registrr"r de irrregistrare a plingerilor, care inclucle atAt infornta[iile privind rnodul

de exan:inare a plingerilor" cit gi rnisurile intreprinse in acest sens.

STANDARDE MINIME DE CALTTATE
pentru Serviciul social

Centrul de plasament pentru copiii separa(i de plrin{i
Capitolul I

SERVICIU PRIETENOS COPILULUI
Accesibilitatea Serviciului - standardul I

1. Prestatorul de serviciu garanteazl acces egal la Serviciu pentru toti copiii care sunt eligibili.
2. Rezultatul scontat: Orice copil eligibil poate beneficia de Serviciul respectiv.
3. lndicatorii de realizare:
1) Prestatorul de serviciu are criterii de eligibilitate a beneficiarilor clar determinate.

2) Prestatorul de serviciu respectd criteriile de eligibilitate a beneficiarilor.
lnformare gi sensibilizare - standardul 2

4. Prestatorul de serviciu asigurd informarea comunitf,lii, a copiilor qi a familiilor acestora despre scopul, obiectivele,
principiile $i activitaille Serviciului.



5. Rezultatul scontat: Copilul, familia, comunitatea cunosc scopul qi obiectivele Serviciului.
6. lndicatorii de realizare:
l) Prestatorul de serviciu dispune de materiale informafionale despre Centru, care sunt prezentate intr-un limbaj accesibil
gi revizuite in caz de necesitate.
2) Prestatorul de serviciu informeaz6 comunitatea despre Serviciu prin diferite metode.
3) Managerul dispune de un plan de comunicare privind sensibilizarea comunitalilor.
4)Prestatorul de serviciu dispune de un ghid privind organizarea gi funclionarea Serviciului, metodologia acestuia,
precum 9i privind drepturile gi responsabilitl1ile personalului.
5) Prestatorul de serviciu dispune de un ghid pentru copii, care descrie serviciile oferite acestora pe perioada
plasamentului gi drepturile lor in cadrul Centrului.

Abordarea individualizattr - standardul 3
7. Prestatorul de serviciu asigurl copilului aflat in plasament ingrijire, intrelinere gi educalie, conform necesitalilor
individuale ale acestuia.
8. Rezultatul scontat: ingrijirea oferitA copilului plasat in Centru corespunde necesitalilor individuale ale acestuia.
9. lndicatorii de realizare:
l) Prestatorul de serviciu adapteazd sistematic misurile de ingrijire lanecesitSlile individuale ale copilului, in funclie de
vdrst6, de nivelul de dezvoltare gi de particularitatile culturale, etnice gi religioase ale acestuia, respectindu-i opinia.
2) Personalul Centrului asigurd copilului cu dizabilitd(i accesul la servicii specifice de sprijin gi recuperare in vederea
maximiz6rii potentialului s6u de dezvoltare, pentru o mai bunl incluziune social6.

Abordarea multidisciplinartr - standardul 4
10. Prestatorul de serviciu asigur[ o abordare comprehensivd in ingrijirea copilului, implicdnd specialigti relevanfi la toate
etapele de prestare a Serviciului.
11. Rezultatul scontat: Copilul beneficiazd de asistenld multidisciplinarS, in funcfie de necesitdlile lui specifice.
12. Indicatorii de realizare:
1) Managerul de caz implicd specialigti relevan{i la toate etapele de lucru cu copilul gi familia.
2) Sarcinile stabilite gi asumate de specialiqti sunt inregistrate in planul individual de asisten{d al copilului.
3) Participarea specialiqtilor la qedinlele echipei multidisciplinare se fixeaztr in scris, iar informatia respectivd se anexeazd
la dosarul copilului.

Participarea beneficiarului - standardul 5
13. Prestatorul de serviciu asigurl participarea copilului qi, dupd caz,apdrinlilor in procesul de planificare a activitdlilor
qi de evaluare a calitatii Serviciului.
14. Rezultatul scontat: Participarea copiilor qi, dupl caz, apdrin\ilor contribuie la imbun6tdlirea calitAlii ingrijirii oferite.
15. Indicatorii de realizare:
l) Prestatorul de serviciu t:itilizeazd proceduri clare privind exprimarea opiniei gi participarea copilului Ia luarea deciziilor
careil vizeazS la toate etapele prestirii serviciului, acestea fiind ajustate la particularitatile de vdrstS, starea de sdndtate gi

la abilitIlile de comunicare ale copilului.
2) Prestatorul de serviciu creeazd copilului gi pirinfilor acestuia conditii pentru exprimarea opiniei despre calitatea
ingrijirii prin diferite modalitS{i (prin telefon, disculii individuale, in scris etc.).
3) Persoana-cheie asigurd informarea copilului gi plrinlilor acestuia despre acliunile intreprinse ca urmare a consultArii
opiniei lor, precum qi despre motivele neglijlrii propunerilor oferite de cdtre copil sau pdrinli, in cazurile in care acestea
contravin interesului superior al copilului sau nu sunt relevante scopului gi obiectivelor Serviciului.

Confidenfialitatea informatiei - standardul 6
16. Prestatorul de serviciu ueeazd condilii pentru asigurarea confidentrialitalii informaliei cu privire la datele cu caracter
personal ale copilului, familiei gi personalului din cadrul Centrului.
17. Rezultatul scontat: Confiden{ialitatea datelor cu caracter personal este asiguratl in conformitate cu prevederile
legislatiei privind protecfia datelor cu caracter personal.
18. lndicatorii de realizare:
l) Prestatorul de serviciu dispune de reguli interne cu privire la pf,strarea confidenlialit6(ii informatiei cu caracter
personal, care sint aduse la cunogtinla copilului gi familiei acestuia la momentul plasdrii lui in Centru.
2) Personalul Centrului cunoa$te regulile de operare cu informalia cu caracter personal.

Capitolul II
INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI

Identitatea copilului - standardul 7
19. Prestatorul de serviciu asigurd respectarea identitatrii copilului gi contribuie la formarea acesteia.
20. Rezultatul scontat: ingrijirea copilului contribuie la dezvoltarea armonioasi a personalitdlii gi la formarea identitalii
de sine, bazdndu-se pe respectul fa16 de copil, de familia acestuia, cultura, etnia, religia, precum gi de dizabilitatea lui.
21. Indicatorii de realizare:
1) Personalul Centrului creeazd, condilii gi aplicd, in procesul de comunicare cu copilul, metode care contribuie la
formarea autoaprecierii, a increderii gi a respectului de sine.
2) Prestatorul de serviciu faciliteazd 9i incurajeazd mentinerea contactului copilului cu familia lui, cu prietenii gi cu alte
persoane importante, asigur6nd accesul acestuia la informa{iile despre provenien}a gi unele aspecte din via}a sa.

3) Copilul este incurajat sE in(eleag6 gi sd preluiascd patrimoniul sf,u cultural, etnic Ai religios.
4)Personalul Centrului asigur6 pdstrarea obiectelor personale din trecutul copilului (scrisori, fotografii, cdrfi etc.), care
sunt importante pentru mentinerea identitalii copilului.
5) Personalul C-entrului impreund cu copilul lucreazd asupra ,,Ca(ii vie(ii", care este transmisf, copilului la incetarea
plasamentului. in procesul de acumulare a informaliilor privind identitatea copilului sunt consultali pdrinlii, membrii
familiei extinse gi alte persoane importante pentru copil.

Nondiscriminarea - standardul 8
22. Prestatorul de serviciu asigurd respectarea principiului nondiscrimindrii la toate etapele de prestare a Serviciului.



23. Rezultatul scontat: Prestarea Serviciului este realizatd fdrl nicio discriminare, indiferent de rasf,, culoare, sex, limb6,
religie, opinii politice sau de alt[ naturd, de cetdfenie, apartenenla etnicl sau originea social[, de statutul oblinut prin
na$tere, de situatria materialf,, de gradul gi tipul de dizabilitate, de aspectele specifice de cregtere gi educatrie a copiilor, a
plrinfilor lor ori a altor reprezentan]i legali ai acestora, de locul afldrii lor (familie, institu{ie educa{ional6, serviciu social,
institutie medical6, comunitate etc.)
24. Indicatori de realizare:
l) Prestatorul de serviciu informeazl personalul Centrului privind prevederile legale in domeniul nondiscrimin6rii.
2) Personalul Centrului cunoaste prevederile legale in domeniul nondiscrimindrii gi aplicl metode gi practici
nondiscriminatorii in procesul de prestare a Serviciului.

Respectarea demnitl(ii pi dreptul la viafa
privatl - standardul 9

25. Personalul Centrului incurajeazl independenfa copilului gi respectd dreptul copilului la viafa privat6.
26. Rezultatul scontat: Copilul beneficiaz5 de ingrijire gi educatie, care contribuie la formarea demnitAtii personale, a

autoaprecierii qi a increderii in sine.
27. Indicatorii de realizare:
1) Personalul Centrului creeazd condilii gi aplicd metode de comunicare importante pentru formarea demnitdtii personale,
a autoaprecierii, a increderii gi a respectului de sine la copil.
2) Personalul Centrului abordeazd cu aten{ie dorin}a/nedorin(a copilului plasat in Serviciu de a oferi informa{ii cu privire
la viala personald 9i la familia sa.

3) Personalul Centrului oferd copilului spafiu privat gi intimitate, precum gi posibilitatea de a pdstra in siguran]d bunurile
personale.

Menfinerea, dezvoltarea relafiilor cu membrii familiei gi cu alte persoane apropiate copilului - standardul l0
28. Personalul Centrului asigurd condilii gi incurajeazi menlinerea rela{iei copilului cu membrii familiei gi cu alte
persoane apropiate lui.
29. Rezultatul scontat: Copilul se afl6 in relafii bune cu membrii familiei gi cu alte persoane apropiate lui.
30. lndicatorii de realizare:
l) in func1ie de rezultatele evalulrii necesitifilor de asisten!5 qi dezvoltare ale copilului, planul indivi dualizat de servicii
confine mdsuri pentru men]inerea gi/sau dezvoltarea rela]iei copilului cu membrii familiei gi cu alte persoane apropiate
lui, precum gi mdsuri de stimulare a membrilor familiei gi altor persoane apropiate copilului in vederea menlinerii pi/sau

dezvoltirii relaliilor cu acesta.
2) Managerul de caz impreund cu persoana-cheie vor contribui la implementarea activitdtrilor practice pentru susfinerea
gi/sau asistenla copilului, in vederea menlinerii gi/sau dezvoltArii relariei copilului cu membrii familiei gi cu alte persoane

apropiate lui.
3) In cazul in care fralii gi surorile nu sunt plasali impreunf,, prestatorul de serviciu asigurd aranjamente pentru
rela{ionarea lor cu regularitate, inclusiv petrecerea vacanfelor impreund.
4) In cazul in care unul sau ambii pdrinli se afl6 in institulii penitenciare sau medicale (curative), prestatorul de serviciu
asigurd organizarea vizitelor, nu mai rar de o dati la trei luni, gi transportarea copilului pentru vizitarea membrilor
familiei, daci aceste vizite nu contravin interesului superior al copilului.
5) Vizitarea copilului de c6tre membrii familiei gi de cdtre alte persoane apropiate acestuia, precum gi vizitarea acestora
de cdtre copil sint inscrise de cdtre persoana-cheie in registrul vizitelor.
6) Rezultatele vizitelor copilului sunt analizate in procesul de revizuire a planului individualizat de servicii.

Capitolul III
DEZVOLTAREA COPILULUI

Strn5tatea copilului - standardul ll
31. Prestatorul de serviciu asigur6 condilii 9i abilitali adecvate pentru menfinerea sdndtd{ii fizice gi emofionale a copilului,
precum gi pentru formarea unui mod sdndtos de viaf6.
32. Rezultatul scontat: Copiii cresc ai se dezvoltd intr-un mediu s6n6tos.
33. Indicatorii de realizare:
1) Prestatorul de serviciu asiguri evaluarea necesit5lilor de sdndtate ale copilului, care este parte a raportului de evaluare a

necesitSlilor de asistenfd gi dezvoltare ale copilului (istoria medical6, inregistrIrile examinSrilor de dezvoltare,
tratamentele qi intervenliile medicale anterioare, alergiile sau reacliile adverse la medicamente, datele despre imunizare
etc.).
2) Persoana-cheie plaseazd copilul in eviden(a medicului de familie in cel mult trei zile de la momentul admiterii acestuia
in Centru.
3) Persoana-cheie asigurd prezenla copilului la examenul medical in conformitate cu recomandSrile medicului de

familie/medicilor specialiqti.
4) Personalul Centrului cunoa$te gi respectd recomanddrile medicilor qi specialiqtilor de profil, administreazd cu strictele
tratamentul copilului qi realizeazd mdsurile de prevenlie.
5) Personalul Centrului aplicd metode educative adecvate atdt nivelului de vdrsti, c6t gi tipului de probleme, pentru a

stimula copiii sI adopte un stil de viafd sdnf,tos, sf, respecte igiena personald, alimenta{ia s6nltoas[ 9i sd practice exerciliul
frzic.
6) Personalul Centrului asigurl derularea programelor de educa(ie sexual6 qi educa{ie impotriva fumatului, a consumului
de droguri gi a bduturilor alcoolice. Se incurajeazd cunoagterea de cdtre fiecare copil, in funclie de gradul de infelegere, a

riscurilor de imbolndvire.
7) Copiilor li se ofer6 oportunitatea sd discute deschis gi onest cu personalul Centrului gi cu colegii lor despre problemele

ap[rute (consum de alcool, droguri, substan(e stupefiante, fumat, sdndtate sexuald etc.).
8) Centrul define un registru de evidenfd a administr6rii tratamentelor medicamentoase gi a primului ajutor acordat

copilului.



9) Centrul dispune, in mod obligatoriu, de trusd medical6 pentru st6rile de urgen16, care este pAstrat6 in siguranjE.
l0) Personalul Centrului este instruit cu privire la acordarea primului ajutor.
11) in biroul personalului Centrului se afigeazl lista cu numerele de telefoane ale persoanelor gi serviciilor de contact
penffu cazurile de urgen!6.
l2) Fiecare angajat al Centrului oferi copiilor un exemplu personal de stil de viaJd s6ndtos gi de comportament adecvat in
comunitate.

Igiena copilului - standardul 12

34. Prestatorul de serviciu asigurd copilului condilii pentru igiena personald, precum gi il asistd in formarea deprinderilor
de autoAngrijire.
35. Rezultatul scontat: Copilul are deprinderi pentru mentinerea igienei personale, a curdleniei hainelor, a obiectelor
personale gi a spaliului locativ.
36. Indicatorii de realizare:
1) Copilului ii sunt formate deprinderi de autodngrijire, fiind invlJat sa pastreze obiectele personale gi s6 le menlinl in
cur[fenie.
2) Prestatorul de serviciu asiguri copilului obiecte pentru igiend personald: periuld qi past6 de din(i, $ampon, pieptf,n,

prosop personal, lenjerie de pat gi de corp, care sunt menlinute in cur6{enie.
3) Locuinla, mobilierul gi comoditalile (baie, toaletd etc.) din cadrul Cenffului sunt men]inute in curd]enie qi igienizate
corespunzdtor.

Alimenta{ia gi pregltirea meselor - standardul 13

37. Prestatorul de serviciu asigurd copilului o alimentalie sindtoasd, in corespundere cu particularitAtrile de vArstd gi

necesitalile fiziologice ale acestuia, precum gi cu preferinlele lui.
38. Rezultatul scontat: Copilul beneficiazd de nutrilie s5nf,toas6, adaptat[ necesitdlilor gi dorinJelor lui, av6nd
oportunitatea si participe la planificarea meniului, procurarea alimentelor gi, dupd caz,la pregdtirea hranei.
39. Indicatorii de realizare:
l) Prestatorul de serviciu asigur6 copiii cu produse alimentare de calitate gi nutritive, in cantitdti suficiente, care

corespund necesitS{ilor fiziologice gi individuale ale copilului.
2) Personalul Centrului ofer[ posibilitate copilului, dacd acesta doregte, sI participe la intocmirea meniului, procurarea

alimentelor qi la prepararea hranei.
3) intocmirea meniului este asiguratS de bucdtar, care ia in considerare preferinfele alimentare ale copiilor, specificul
cultural gi religios, precum gi tipul de dietd al acestora.

4) Personalul Centrului organizeazd alimentalia copiilor conform vdrstei, dar nu mai pulin de 4 ori pe zi,inbaza normelor
fiziologice de consum per zi pentru un copil stabilite de legislafia in vigoare.
5) ln zilele de odihnd (sdmb6ta, duminica), hrana este preparat6 de c6tre personalul Centrului impreund cu copiii din
Centru.
6) Bucltarul completeazd zilnic registrul meniurilor.
7) Centrul dispune de spafiu pentru prepararea hranei - bucdtdrie - gi spaliu pentru servirea mesei - sufragerie.
8) Spaliile amenajate pentru prepararea hranei qi servirea mesei corespund normelor sanitaro-igienice in vigoare, sunt
curate, confortabile, func(ionale qi special amenajate in aceste scopuri.
9) Bucdtdria gi sufiageria sunt amplasate intr-un loc sigur qi accesibil pentru copii, fiind asigurat accesul direct din
bucdtdrie in sufragerie.
10) Bucdtdria este dotat[ corespunzStor pentru gdtit, pdstrarea alimentelor gi pentru spf,larea veselei.
I l) Sufrageria gi mobilierul acesteia corespund numdrului de copii gi al personalului care ia masa cu ei, precum gi

necesit6lilor individuale ale copiilor.
l2) in apropierea spaliului destinat servirii hranei sint amplasate spalii igienico-sanitare (lavoar, toaleti).
13) Copiii au acces la acest spa(iu qi pot sd-gi pregiteascd oricind gustdri gi b6uturi in perioada dintre mese.

40. prestatorul de serviciu facititeazirn.uaru..utSffiilTl"iil*t91luu irrtitrlii educa{ionale conform necesitdlilor
de dezvoltare gi educalionale ale acestuia.
41. Rezultatul scontat: Copilul este incadrat in programe gi institulii educa{ionale conform vdrstei gi/sau necesitdlilor
educalionale.
42. Indicatorii de realizare:
l) Prestatorul de serviciu faciliteazd accesul copilului la instruire gi educalie in instituliile de invit[mdnt din comunitate.
2) Personalul Centrului oferd copiilor suport la pregdtirea temelor, activitAfi destinate sd dezvolte capacitatea de a fi
independent in viafa cotidiand, precum gi sus{inere in dezvoltarea cognitiv6 qi afectivd.
3) Personalul Centrului viziteazd cu regularitate institulia de invdtdmdnt, participd la qedinlele cu pdrinlii qi la activitalile
extragcolare desftrqurate in cadrul instituliei de invS!6mdnt.
4) \n cazul copiilor cu cerinle educa{ionale speciale, dosarul conline o copie a planului educa}ional individualizat,
elaborat de echipa PEI din cadrul institufiei de invdfdmdnt. in dosar sunt pAstrate gi alte documente relevante, inclusiv
inregistr6ri ale istoriei educalionale qi descrierea necesitAfilor educafionale speciale.
5) Rezultatele obfinute de copil in procesul educaJional sunt inregistrate in dosarul copilului.

Timpul liber gi activitiifile - standardul l5
43. Prestatorul de serviciu asigurd timp gi condilii adecvate penffu peffecerea timpului liber gi implicarea copilului in
activit[ti sportive, culturale pi artistice, in corespundere cu interesele acestuia.
44. Rezultatul scontat: Implicarea copilului in diverse activitali sportive, culturale gi artistice contribuie la dezvoltarea
intelectualE gi fizicd a copilului, precum gi la integrarea sociald a acestuia.
45. Indicatorii de realizare:
l) Prestatorul de serviciu qi personalul Centrului creeazd copilului oponunitefi pentru a participa la varii activitAli de
petrecere a timpului liber, finind cont de vdrsta, cultura, limba, religia, interesele $i abilitAlile acestuia, care sunt parte
componenta a planului individual de asistenfI al copilului.



2) Personalul Centrului asigurd respectarea unui echilibru intre activit6file de invafare gi recreere pentru restabilirea
potenlialului fizic Ai psihic al copilului qi pentru evitarea situaliilor de surmenaj gi extenuare.
3) Personalul Centrului ofer[ copilului un mediu stimulator qi oportunitdfi de a alege cb(i, juclrii, jocuri, emisiuni TV qi
radio, filme potrivite vdrstei gi nivelului de dezvoltare a acestuia, faciliteazd participarea lui la activitdli educafionale,
sportive, artistice qi de recreere din comunitate.
4) Personalul Centrului incurajeazd copilul sI stabileascl relalii de prietenie cu copiii de aceeagi v6rst[, acceptdnd vizite
reciproce la domiciliu.

Indemniza{iile zilnice - standardul 151

45r. Copilului i se acord6 indemnizatie zilnicd, precum qi suport in formarea deprinderilor de gestionare a banilor.
452. Rezultatul scontat: Copilul beneficiazd de indemnizafie zilnic[ in fiecare zi qi are deprinderi de gestionare eficient[ a

banilor.
453. Indicatorii de realizare:
I ) Indemnizalia zilnicd se acordd copilului in fiecare zi.
2)Copilului ii sint formate deprinderi de gestionare a banilor proprii.

Capitolul IV
PROTECTIA COPILULUI

ProtecJia impotriva violen{ei, neglijirii qi exploatlrii - standardul l6
46. Prestatorul de serviciu asiguri copilului protecfie impotriva oricdrei forme de violentS, neglijare, exploatare, aplicdnd
un sistem de reguli gi proceduri de prevenire gi reaclionare la astfel de cazuri.
47. Rezultatul scontat: Copilul este protejat de violen16, neglijare qi exploatare.
48. Indicatorii de realizare:
1) Prestatorul de serviciu de{ine un set de reguli qi proceduri de protecjie a copilului impotriva violen}ei, neglij[rii 9i
exploat6rii.
2) Personalul Centrului, copiii gi familia acestora sunt informali, intr-un limbaj accesibil, despre regulile gi procedurile de
protec{ie a copilului impotriva violen{ei, neglijdrii gi exploatdrii.
3) Prestatorul de serviciu asigurl instruirea personalului Centrului privind unele aspecte ale procesului de protec{ie a

copilului impotriva violentei, neglijdrii gi exploatdrii, depistarea semnelor gi raportarea cazurilor de violen{6, neglijare gi

exploatare, infelegerea gi controlul comportamentului provocator al copilului, aplicarea misurilor nonviolente de

disciplinare a copilului.
4) Dacd au parvenit sesizdri referitoare la cazurile suspecte de violenf5, neglijare, exploatare, trafic al copilului,
personalul Centrului aclioneazd conform prevederilor mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea,
evaluarea, referirea, asistenfa qi monitorizarea copiilor victime gi poten[iale victime ale violenlei, neglij[rii, exploatdrii
sau traficului.
5) Personalul Centrului impreun6 cu autoritatea tutelari localS gi/sau teritorialI asigurf, protec{ia gi asisten{a copilului
victimi a violenlei, neglijdrii gi exploatdrii, prevenind victimizarea repetat6 a acestuia.

Condifii sigure de viafii - standardul l7
49. Prestatorul de serviciu asigurd copilului condifii sigure de via[6.
50. Rezultatul scontat: Copiii locuiesc intr-un mediu fizic securizat, corespunz6tor vdrstei gi necesitdlilor individuale.
51. Indicatorii de realizare:
1) Centrul se aflf, intr-o zonf, favorabili pentru cresterea gi educarea copiilor, respect6ndu-se urmitoarele criterii:
a) sectorul in care este amplasat are o infrastructurd bine dezvoltatd;
b) serviciile din comunitate (institu{iile de invS{6m6nt, medicale, administrative, sociale, culturale) sunt proxime
Centrului;
c) este amplasat la o distan{[ de cel pufin I km de zonele cu traftc auto intens;
d) este amplasat pe un teren care corespunde normelor sanitare gi este autorizat de centrul de sindtate publicd teritorial;
e) are conexiune la sistemele de apeduct, canalizare, electricitate, gaze naturale gi telecomunicalii.
2) Centrul este amenajat intr-un mod care asigur6 accesibilitatea persoanelor cu dizabilitAtri, fiind dotat cu cdi de acces,

instalate cu respectarea actelor normative in vigoare.
3) Personalul Centrului asigurd supravegherea copilului
in cazul oricdror activitS{i care presupun un anumit risc pentru via(a gi sdndtatea copilului.
4) Personalul Centrului trebuie sd cunoasc5 locul aflErii, ocupa{iile gi prietenii copilului, intreprinzdnd mdsuri pentru a

evita aflarea copilului fdrd supraveghere in locuri care prezintd risc pentru viala gi sandtatea acestuia.

5) Personalul Centrului trebuie s6 previn6 implicarea copilului in activititi care pun in pericol viata 9i sanatatea acestuia,
precum gi s6 evite relafionarea copilului cu persoane care demonstreazd corfiportament antisocial.
6) Medicamentele, substanlele chimice folosite pentru igienizarca incdperilor qi prelucrarea solului se pdstreazi in locuri
inaccesibile copilului.
7) Copilul este informat despre amenin{Irile gi pericolele utilizdrii echipamentului 9i utilajului din Centru, avdnd, in
functie de vdrstS, acces limitat, sau este invSJat sdutilizeze echipamentul gi utilajele respective.
8) Managerul Centrului afiseazd la un loc vizibil telefoanele de contact ale asistenlei medicale urgente, poli{iei, serviciilor
antiincendiare, gaze, precum qi ale autorit6tii tutelare locale gi teritoriale, copiii fiind invd{a1i sd apeleze in cazuri de

urgen{d la instituliile respective.
9) Copiii gi personalul Centrului cunosc procedurile de evacuare urgentd in caz de incendiu sau cutremur.

Mediul intern al Centrului - standardul l8



52. Prestatorul de serviciu asigurd copiilor un mediu intern sigur gi adaptat necesit6lilor individuale ale acestora.

53. Rezultatul scontat: Spaliile inteme ale Centrului sunt sigure, accesibile gi adaptate la necesit6lile copiilor.

54. Indicatorii de realizare:
1) Toate spatriile sunt asigurate cu sisteme de ventilare gi de iluminat natural qi artificial. Pentru copiii care au deficienle
de vedere, culorile gi iluminarea sunt alese conform necesitdlilor individuale ale acestora.

2) Prestatorul de serviciu pi personalul Centrului asigurd corespunderea oddilor pentru copii la urmdtoarele cerin{e:

a) in dormitoare sint caza[i cdte 2 copii, fiind asigurat un spa{iu de cel pulin 6 m2 per copil;
b) cazarea copiilor se face conform preferinfelor acestora, precum gi in func]ie de necesitdlile lor individuale;
c) sunt dotate cu pat, noptierd, dulap pentm haine, scaun qi masi;
d) mobilierul este adecvat virstei copiilor gi asigurl condilii pentru odihnS, pdstrarea obiectelor personale gi pentru
preg6tirea temelor;
e) unele elemente separate ale mobilierului se pot incuia pentru securizarea pEstririi de cdtre copil a obiectelor personale;

fl in odaie este suficientE lumind pentru citit gi pentru lucrul manual, in corespundere cu normele sanitare;
g) copiii pot individualiza oddile lor, decordndu-le dup[ bunul lor plac, in limitele normelor morale acceptate;

h) lenjeria de pat se schimbd in funclie de necesitdli, dar nu mai rar de o datl la l0 zile;
i) oddile sunt menfinute intr-o stare corespunzdtoare gi igienizate zilnic.
4) in unele cazuri este permisd amplasarea intr-o singurd odaie a 3 copii, cu condilia cE au fost evaluate riscurile,
compatibilitatea acestora gi a fost consultata opinia copiilor.
5) OdAile copiilor cu dizabilitEli au spaliu suficient pentru a permite manevrabilitatea uqoard a scaunului cu rotile, fiind
dotate cu echipamente gi dispozitive corespunzatoare necesitAfilor individuale ale copiilor.
6) Prestatorul de serviciu urmaregte ca spatiile sanitaro-igienice sd intruneasc5 urmatoarele condilii:
a) fiecare spaliu igienico-sanitar este constituit din: toaletd, dug/cadi de baie, lavoar;
b) existd cel pulin un spaliu igienico-sanitar la fiecare etaj, in cazul amplas[rii Serviciului in blocuri cu mai multe etaje;
c) spa(iile igienico-sanitare sunt amplasate in apropierea dormitoarelor;
d) dugurile 9i toaleta sint accesibile gi adaptate nevoilor copiilor cu dizabilit[1i locomotorii;
e) in grupurile sanitare existd ap6 rece gi cald6, instalaliile electrice sint izolate, materialele utilizate la amenajarea
grupurilor sanitare sint alese astfel incdt sd permitd intre{inerea gi igienizarea acestora;
f) grupurile sanitare sint curf,tate qi igienizate zilnic.
7) Personalul Centrului dispune de spaJii igienico-sanitare separate.

8)Personalul Centrului este in drept s[ deschidd din exterior, in caz de urgen{6, ugile spaliilor igienico-sanitare.
9) Centrul dispune de izolator, care are grup sanitar separat.
l0) Centrul dispune de spalii comune formate din: camera pentru recreere qi camera pentru pregdtirea temelor.
11) Camera pentru recreere este dotatd cu mobilier gi echipament pentru odihnd, jocuri, activitati de socializare gi discu{ii
tematice in grup: masf, comun6, scaune, dulap pentru materiale educative, jocuri, jucdrii, echipament audiovideo.
l2) Camera pentru pregdtirea temelor este dotatA cu: mas6, scaune, dulap pentru cdr(i, materiale didactice qi computer.
13) La fiecare etaj existd o debara pentru pAstrarea lenjeriei de pat, a prosoapelor gi a felelor de mas6.

14) Centrul dispune de spaliu separat pentru personal.
l5) Biroul pentru personal este dotat cu masl de birou, scaune, computer, safeu qi dulap pentru c6(i.

Depunerea qi examinarea pl6ngerilor - standardul 19

55. Prestatorul de serviciu asigurd copilului qi familiei acestuia posibilitatea de a depune pldngeri cu privire la calitatea
serviciului prestat, inclusiv cu privire la cazurile de violenfd, neglijare gi exploatare suportate pe parcursul prestdrii
serviciului.
56. Rezultatul scontat: Aplicarea procedurilor de depunere gi examinare a pldngerilor contribuie la cregterea calitilii
serviciilor prestate copilul ui.
57. lndicatorii de realizare:
1) Prestatorul de serviciu dispune de o procedurd de depunere gi examinare a pldngerilor.
2) Prestatorul de serviciu asiguri informarea copilului gi familiei acestuia, precum gi a personalului Centrului despre
procedura de depunere gi examinare a plingerilor.
3) Prestatorul de serviciu dispune de un registru de inregistrare a pldngerilor, care conline inclusiv informafii privind
modul de examinare a pldngerilor gi mdsurile intreprinse.

Capitolul V
MANAGEMENTUL SERVICruLUI

Secfiunea 1

Plasamentul copilului
Pregitirea copilului pentru plasamentul planificat - standardul 20

58. Managerul de caz asigurd pregf,tirea copilului pentru plasamentul planificat in Centru.
59. Rezultatul scontat: Copiii sunt plasali planificat in Centru, in urma pregdtirii acestora.
60. Indicatorii de realizare:
I ) Pregdtirea copilului pentru plasamentul planificat se realizeazd de cdtre managerul de caz, in colaborare cu:
a) specialistul din cadrul personalului specializat, numit de cdtre managerul Centrului;
b) asistentul social din institulia rezidenliald, in cazul copiilor transferati din institulii reziden{iale;
c) asistentul social comunitar de la domiciliul copilului.
2) in procesul de pregdtire a copilului pentru plasament, copilului gi, dupd caz, familiei acestuia i se ofer6, intr-un limbaj
accesibil, informa{ii cu privire la modul de organizare gi funclionare a Serviciului.

Plasarea copilului - standardul 2l
61. Prestatorul de serviciu asigurd respectarea procedurii de plasare a copilului in Centru.
62. Rezultatul scontat: Copiii sunt plasa(i in Centru ca rezultat al asigur[rii alegerii formei optimale pentru asistenta gi

protecfia acestora.
63. Indicatorii de realizare:



I ) Toli copiii sunt plasa{i in plasament planificat in Centru numai in baza dispoziliei autorit6lii tutelare teritoriale, care se

emite conform avizului pozitiv al Comisiei raionale pentru protecfia copilului aflat in dificultate (in continuare -
Comisie).

2) Toti copiii plasali in plasament de urgenf5 in Centru au la dosar dispozilia de plasament emisl de cf,tre autoritatea
tutelarS locald de la locul afldrii copilului.
3) Managerul Centrului desemneazd, dup[ plasarea copilului in Serviciu, o persoan5-cheie pentru copil.
4) Copiii plasa{i in Centru, al cdror plan individual de asisten{5 are obiectivul de (re)integrare familial[ dispun de un
acord de plasament incheiat intre managerul Centrului qi reprezentantul legal al copilului.

Planul individualizat de servicii -
standardul 22

64. Prestatorul de serviciu asigura elaborarea planului individualizat de servicii al copilului plasat in baza evalulrii
necesitdtilor de asistenld gi dezvoltare ale copilului.
65. Rezultatul scontat: Fiecare copil plasat in Centru are un plan individualizat de servicii, racordat la necesitElile sale
de asistenld gi dezvoltare.
66. Indicatorii de realizare:
l) Managerul de caz, in termen de 7 zile calendaristice de la data plas5rii copilului, asigurl elaborarea planului
individualizat de servicii inbaza rezultatelor evaludrii necesitafilor de asistenfd 9i dezvoltare ale copilului.
2) La elaborarea planului individualizat de servicii participd persoana-cheie, personalul specializat din cadrul Centrului,
asistentul social comunitar impreuni cu echipa multidisciplinarf, sau al(i specialigti gi, dupd caz, reprezentantul legal al
copilului/al1i membri ai familiei acestuia.

Monitorizarea implementlrii gi revizuirea
planului individualizat de servicii al copilului - standardul 23

67. Prestatorul de serviciu asigurd monitorizarea implementf,rii gi revizuirea planului individualizat de servicii.
68. Rezultatul scontat: Monitorizarea implement6rii gi revizuirea planului individualizat de servicii contribuie la
asigurarea asistentei $i dezvoltdrii copilului conform necesitllilor acestuia.
69. Indicatorii de realizare:
1) Persoana-cheie monitorizeazd implementarea planului individualizat de servicii qi intocmeqte rapoarte lunare de
monitorizare pentru fiecare copil, ale cdror copii le transmite managerului de caz.
2) Managerul de caz, in funclie de rezultatele monitorizlrii planului individual de asisten[d qi a informa]iilor din
rapoartele de monitorizare a implement6rii planului individualizat de servicii, elaboreazd recomanddri pentru revizuirea
planului individualizat de servicii pe care le transmite persoanei-cheie.
3) Persoana-cheie efectueazd, revizuirea planului individualizat de servicii dupd prima lun[ de plasament, la trei luni de

plasament, o datd la gase luni, precum qi in caz de necesitate.
4) La revizuirea planului individualizat de servicii particip6 managerul de caz, persoana-cheie, copilul (in funclie de

capacitatea sa de in{elegere), personalul specializat din cadrul Centrului 9i, dupi caz, pdrintiilal}i membri ai familiei
copilului, precum qi alte persoane relevante.
5) Persoana-cheie intocmeqte procesul-verbal al gedintei de revizuire, in care include concluziile gi recomand6rile privind
modificarea gi completarea planului individualizat de servicii. in funclie de rezultate:
a) intocmeqte planul individualizat de servicii, in care se reflectf, modificdrile qi complet[rile respective;
b) prelungegte termenul de implementare a planului individualizat de servicii existent;
c) aduce la cunogtinJa copilului, familiei 9i a specialigtilor responsabili de implementarea activitAtilor din plan rezultatele
revizuirii planului individualizat de servicii.
6) Managerul Centrului, prin gedinlele individuale qi de grup, monitorizeazl zilnic procesul de implementare a planului
individualizat de servicii.

Pregitirea copilului pentru iegirea din Serviciu
gi incetarea plasamentului - standardul24

70. Prestatorul de serviciu asigurS pregdtirea copilului pentru iegirea din Serviciu.
71. Rezultatul scontat: Fiecare copil este preg6tit pentru iegirea din Serviciu conform necesitalilor individuale de
asisten{d ale copilului.
72. Indicatorii de realizare:
l) Managerul de caz impreunl cu persoana-cheie coopereazd cu autoritatea tutelar6 teritorialS qi alli specialigti relevanli
in procesul de preg6tire a iegirii copilului din Serviciu, prin asigurarearealizdrii activitdlilor corespunzStoare din planul
individual de asisten{6 9i pune la dispozilia autoritltii tutelare teritoriale raportul privind oportunitatea incetdrii
plasamentului gi alte informalii relevante pentru emiterea dispozitriei privind incetarea plasamentului copilului.
2) ln cazul tinerilor plasaJi in Serviciu pdnd la atingerea vdrstei de l8 ani sau finalizarea studiilor liceale, managerul de

caz asigurd ca planul individual de asistenld gi planul individualizat de servicii al copilului care se pregdte$te pentru iegire
din Serviciu si con{ini activitIti de orientare profesionald qi de pregltire a acestuia pentru viata independentS. Totodatd,
copilul este informat despre suportul de care va beneficia dupl iegirea din Serviciu.
3) Autoritatea tutelari teritorialS, la solicitarea managerului de caz, examineazS raportul privind oportunitatea incetarii
plasamentului qi solicit6 avizul Comisiei, care se anexeazd la dosarul copilului.
4) La solicitarea pregedintelui Comisiei Eiisau a membrilor Comisiei, prezen[a managerului de caz qi a persoanei-cheie la
gedinfa Comisiei este obligatorie.
5) Dispozilia de incetare a plasamentului copilului in Serviciu este emis6 de cdtre autoritatea tutelard teritoriald numai in
bazaavizului pozitiv al Comisiei.
6) In cazul (re)integrdrii copilului in familia biologicI, asistentul social comunitar de la domiciliul familiei realizeazd,

monitorizarea postplasament a situafiei copilului lunar, pe parcursul a 6 luni, intocmind rapoarte de monitorizare pe care

le prezintd autoritAtii tutelare teritoriale.
7) Rapoartele elaborate in procesul monitoriz6rii postplasament se anexeaza la dosarul copilului.

Dosarul copilului plasat in Serviciu - standardul 25



73. Autoritatea tutelar6 teritoriala asigurd intocmirea gi pdstrarea dosarelor copiilor plasafi in Centru.
74. Rezultatul scontat: Fiecare copil plasat in Centru deline un dosar personal, care conline documente relevante

situaliei actuale a copilului.
75. Indicatorii de realizare:
l) Managerul de caz qi managerul Centrului asigurl completarea dosarului copilului din momentul plasdrii in Centru.
2) Dosarul copilului plasat in Centru conJine:

a) certificatul de nagtere al copilului (in cazul lipsei certificatului de na$tere al copilului, managerul de caz participd Ei

faciliteazd procesul de documentare a acestuia);
b) certificatul de botez sau alt6 informatie privind apartenentra religioasd a copilului, dacd copilul deline astfel de acte;

c) evaluarea iniliald gi complexd a situa(iei copilului, cu anexarea diferitor documente complementare;
d) extrasul-trimitere (formular nr.027le) din carnetul de dezvoltare al copilului (formular nr.112le), care con{ine
informalia privind starea sf,ndt61ii copilului, inclusiv dezvoltarea acestuia, maladiile suportate, tratamentele administrate,
imunizdrile etc.;
e) planul individual de asistenlE Ei planurile individuale de asisten{d revizuite, dupf, caz;
f) avizullavizele Comisiei, avizul autoritatii tutelare locale qi dispozilia/dispoziliile autoritatii tutelare teritoriale privind
plasamentul planifi cat al copilului;
g) dispozilia autoritalii tutelare locale privind plasamentul de urgen{6 al copilului, dupd caz;

h) acordul copilului, in cazul in care acesta a implinit vdrsta de 10 ani, de a fi plasat in Centru;
i) acordul de plasament al copilului incheiat intre managerul Centrului qi reprezentantul legal al copilului;
j) raportul/rapoartele de evaluare a necesitf,lilor de asistenfl qi dezvoltare a copilului;
k) planul individualizat de servicii ;i planurile individualizate revizuite;
l) procesele-verbale ale gedinlelor de revizuire a planului individual de asistenlE qi a planului individualizat de servicii al

copilului;
m) rapoartele lunare de monitorizare a implementlrii planului individualizat de servicii;
n) dispozilia autoritdtii tutelare teritoriale de atribuire a statutului de copil rdmas temporar frrE ocrotire p6rinteascd sau de

copil rdmas fdrd ocrotire pdrinteascd gi actele care confirm6 circumstanJele care au dus la atribuirea respectivului statut;
o) caracteristica psihopedagogicd a copilului, eliberat6 de cf,tre institulia in care s-a aflat anterior copilul, dupd caz;

p) actele care con(in informalia privind situa{ia qcolard a copilului;
q) informaliile privind patrimoniul copilului $i autoritAtrile/persoanele care poart6 rSspundere pentru administrarea
acestuia;
r) actele ce atestd dreptul copilului la prestalii sociale;
s) copia planului educaJional individual, in cazul copilului cu necesitSli speciale;
t) raportul privind oportunitatea incetdrii plasamentului gi avizul Comisiei;
u) dispozilia autoritatii tutelare teritoriale de incetare a plasamentului;
v) rapoartele de monitorizare postplasament a situaliei copilului.

Sec{iunea a 2-a
Resurse umane

Angajarea gi promovarea personalului - standardul 26
76. Prestatorul de serviciu respectd procedura de angajare gi promovare a personalului.
77. Rezullatul scontat: Calita(ile personale, nivelul de preg6tire, starea de s6n6tate, statutul juridic al personalului
Centrului indeplinesc cerin[ele profesionale stabilite.
78. Indicatorii de realizare:
l) Prestatorul de serviciu efectueazd selectarea, angajarea gi promovarea personalului Centrului in conformitate cu
legislalia in vigoare.
2) Angajarea personalului Centrului se face prin concurs.
3) Managerul Centrului face parte din comisia de concurs pentru angajarea personalului specializat gi auxiliar.
4) Personalul Centrului efectueazl examenul medical profilactic la angajare gi periodic, conform actelor normative in
vigoare ale Ministerului S5ndt6lii.
5) Contractul individual de muncd se incheie intre prestatorul de serviciu gi personalul Centrului.
Formarea profesionali a personalului - standardul2T
79. Prestatorul de serviciu asigurd formarea iniliald gi continud a personalului din cadrul Centrului.
80. Rezultatul scontat: Formarea personalului Centrului contribuie la prestarea de calitate a serviciului.
81. Indicatorii de realizare:
l) La angajare, personalul Centrului beneficiazl de un program de formare profesionalE.
2) Managerul Centrului identificd necesitilile de formare ale personalului pentru cre$terea competen{ei acestuia in
procesul de prestare a serviciilor qi elaboreazd planul anual de formare continuf, a personalului.
3) Prestatorul de serviciu organizeazd anual pentru personalul Centrului cursuri de formare profesionald continud.

Documentele Serviciului referitoare
la resursele umane - standardul 28

82. Prestatorul de serviciu asiguri intocmirea gi pdstrarea documentelor Serviciului referitoare la resursele umane.
83. Rezultatul scontat: Documentele referitoare la resursele umane contribuie la activitatea eficientd a Centrului.
84. Indicatorii de realizare:
1) Prestatorul de serviciu define urmltoarele documente cu privire la resursele umane:
a) figele de post ale personalului angajat;
b) dosarele personale ale personalului angajat;
c) rapoartele gedinlelor de supervizare gi de revizuire a competentelor personalului angajat;
d) alte documente, in caz de necesitate.
2) Dosarele personale ale personalului angajat sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale.
3) Personalul Centrului are acces la informalia din dosarul s5u.



Sec{iunea a 3-a
Managementul resurselor umane

gi planificarea activitlJii Serviciului
Supervizarea personalului - standardul 29

85. Prestatorul de serviciu asigurd supervizarea profesionald sistematicd a personalului Centrului.
86. Rezultatul scontat: Angajalii Centrului beneficiazd de supervizare profesionalf,, care contribuie la imbundtdfirea
calitlJii serviciului prin consolidarea competenlelor profesionale, gestionarea eficientd a sarcinilor gi a timpului de lucru.
87. Indicatorii de realizare:
1) Prestatorul de serviciu organizeazd, procesul de supervizare profesionald.
2) $edinlele de supervizare se desfSgoar6 lunar, in grup sau individual, gi se protocoleazd.
3) Confinutul gedinlelor de supervizare se referf, la:
a) metodele gi tehnicele aplicate;
b) discutarea cazurilor dificile gi identificarea solu(iilor;
c) schimbul de experienld;
d) starea emofionald a personalului;
e) consolidarea spiritului de echipS.
4) Rezultatele superviz6rii specialigtilor sint utilizate
in procesul de evaluare a necesitIlilor de formare
a personalului.

Evaluarea performan{ei personalului - standardul 30
88. Prestatorul de serviciu asigurl evaluarea anualf, a competen(elor profesionale ale personalului Centrului.
89. Rezultatul scontat: Evaluarea anuald a competentelor profesionale contribuie la cregterea calitEjii serviciului prestat.
90. Indicatorii de realizare:
1) Evaluarea personalului se realizeazd anual.
2) Procesul de evaluare se efectueazA conform grilei de evaluare, elaborate ?nbaza unor criterii clare de c6tre prestatorul
de serviciu, care se axeazdpe:
a) rezultatele activitlJii personalului in prestarea
serviciului;
b) rezultatele participlrii la cursuri de formare
profesionalS.
3) Rezultatele evaluf,rii personalului sint utilizate in procesul de evaluare a necesitAlilor de formare a personalului.

Evaluarea qi planificarea activitS(ii Serviciului - standardul 3l
91. Prestatorul de serviciu asigurd planificarea activit[Ui Centrului, astfel incdt scopul acestuia sd corespundd necesitdlilor
beneficiarilor, schimbdrilor produse in politica de proteclie a copiilor, abord6rilor strategice qi metodologice noi.
92. Rezultatul scontat: Continutul Serviciului corespunde necesitdjilor beneficiarilor.
93. Indicatorii de realizare:
l) Managerul Centrului asigurd monitorizarea gi evaluarea anuali a Serviciului, intocmegte raportul anual de activitate al
Centrului, pe care il prezintd autoritd{ii tutelare teritoriale dinraza teritoriali de activitate a Centrului.
2) Managerul Centrului, in procesul de monitorizare gi evaluare anuald a Serviciului, acumuleazl informalii cu privire la
calitatea Serviciului gi corespunderea la necesitdlile beneficiarilor, la schimbdrile produse in politica de protec{ie a

copiilor, la aborddrile strategice gi metodologice noi, in baza c[rora elaboreazd anual planul de activitate al Centrului,
definind, totodatd, politica gi obiectivele concrete pentru o perioaddde 3-5 ani, in vederea realizdrli unui plan strategic de

dezvoltare a Serviciului.
3) Prestatorul de serviciu, la inceputul fiecdrui an, aprobi planul de activitate al Centrului.
4) Managerul Centrului intocmegte rapoarte de activitate lunare, trimestriale, semestriale qi anuale, care sint prezentate
autoritatii tutelare teritoriale, prestatorului de serviciu, precum gi altor structuri abilitate, in condiliile legii.



Anexa nr.2
la Regulamentul privind organizarea gi func{ionarea

Centrului Comunitar Multifunc(ional,,Generafia PRO"
din satul Peresecina, raionul Orhei

Regulamentul de organizare gi func{ionare al Serviciului de plasament temporar al cuplului maml -copil.
din Centrului Comunitar Multifunc{ional,,Genera{iaPRO"

din satul Peresecina, raionul Orhei
Capitolul I

Dispozi{ii generale
Regulamentul stabilegte modul de organizare qi func{ionare al serviciului de plasament temporar al cuplului

mama-copil la nivel de centru (in continuare - Serviciu).
l. Serviciul de plasament temporar al cuplului mama-copil, este prestat la nivel local qi este incorporat in pachetul de

servicii prestate in cadrul Centrului Comunitar Multifunclional ,,Generalia PRO" din satul Peresecina, raionul Orhei (in
continuare Centru).
2. Activitatea Serviciului este coordonatd de DGASPF Orhei, care exercitA monitorizarea gi evaluarea activitAlii
iserviciilor de zi prestate, inclusiv a modalit5lilor de ingrijire gi educalia copiilor.
3. Serviciul igi desfbgoard activitatea in conformitate cu prezentul Regulament gi a Regulamentului-cadru privind
organizarea $i functrionarea Serviciului social prestate in cadrul centrelor maternale si a standardelor minime de calitate.
aprobate prin Hotdrirea Guvernului nr.1019 din 02.09.2008.

TI. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A SERVICIULUI
4. Principiile serviciului:
a) Principiul respectdrii drepturilor Ei interesului superior al copilului;
b) Principiul (re)integrdrii in familie si societate a cuplului mama- copil, ca finalitate a serviciilor prestate in cadrul
centrului;
c) Principiul colabor6rii qi parteneriatului Centrului cu serviciile sociale din localitate;
d) Principiul confidenlialitAtii Ei respectdrii dreptului cuplului mama - copil la intimitate ;i viala privatS;
e) Principiul aborddrii individualizate a beneficiarului;
j) Principiul normaliz6rii condiliilor de plasament, asigur6nd condiliile de plasament similare cu cele familiale.
k) Principiul non-discrimindrii.

a) SCOPUL SI OBIECTIVELE SERVICIULUI
5. Scopul Serviciului este de a preveni abandonul copilului prin oferirea unui mediu suportiv cuplului mama - copil aflat
in dificultate, dezvoltarea abilitdlilor parentale ale mamei, precum Ei medierea relaliilor cu familia extinsd in vederea
(re)integrdrii in mediu familial.
6. Obiectivele serviciului sunt:
a) Crearea condiliilor necesare pentru dezvoltarea adecvatd a copilului;
b) Formarea abilitAtilor parentale gi a atagamentului mamei fa16 de copil;
c) Redntergarea cuplului mama-copil in familie gi comunitate.

b) BENEFICIARII SERVICIULUI
7. Beneficiarii Serviciului sunt cupluri mam6 - copil, locuitori ai raionului Orhei, afla1i in situalie de risc, care pot
beneficia de servicii sociale necesare, prevSzute de Regulamentul de organizare qi funclionare.
8. Beneficiarii direcli sunt
a) mame cu copii nou-nisculi cu intenlie de abandon, mame singure, mame minore, mame provenind din familii
mar ginalizate, sdrace, etc ;

b) mame cu copii care temporar nu au locuinld sau/gi se confruntd cu mari probleme financiare, profesionale, relafionale,
fiind in imposibilitatea de a asigura copiilor un trai decent;
c) gravide in dificultate, aflate in una sau mai multe din situa{iile prevazute anterior pe parcursul ultimului trimestrului de
sarcini;
d) cuplul mama-copil victime a violenlei in familie.
9. Beneficiarii indirecli:
a) familiile cuplurilor mama - copil;
b) alte rude qi persoane apropiate;
c) organizalii neguvernamentale qi statale.

c) ORGANIZAREA $I FUNCTIONAREA SERVICIULUI

10. in cadrul Serviciului sunt ingrijie qi educate cupluri de mame cu copii, femei gravide in ultimul trimestru de sarcinf,
(in continuare cuplul mama-copil).
I l. Aflarea cuplului mama - copil in Serviciu nu va depdEi 6 luni, perioadd in care autoritalile Ei personalul Centrului sunt
obligali sI gdseascd solulia optima de rezolvare a cazului.
12. Capacitatea maximS a Serviciului este - 2 cupluri.



13. Serviciul va fi prestart de angajalii Centrului comunitar Multifunclional "Genera{ia PRO" din satul Perersecina
raionul Orhei.
14. Regimul de funcfionare a serviciului de plasament temporar a cuplului mama-copil este non- stop24 din24 ore.

d) PLASAREA CUPLULUI MAMA_COPIL IN SERVICru
15. Procedura de plasare in regim de urgen{6 se face inbazal.
a) Dispoziliei emise de cdtre autoritatea tutelard local[;
b) Demersul autoritdlii tutelare locale cdtre structura teritorialI cu privire la necesitatea plasamentului cuplului mama-
copil;
c) Dispoziliei emise de catre autoritatea tutelar6 teritoriald.
16. Procedura de plasament planificat in Serviciu se face inbaza:
a) Dispoziliei autoritAli tutelare teritoriale cu avizul autoritd{ii tutelare locale gi numai in baza avizului pozitiv al comisiei
pentru Proteclia Copilului Aflat in Dificultate.
17. Serviciul ofer6 cuplului mama-copil aflat in dificultate, in func1ie de necesitAlile beneficiarilor, servicii de gdzduire,
ingrijire, educafie, asisten{E medical5, sociald, psihologic[ qi de (re)integrare;
18. Toate activiElile oferite gi promovate in cadrul Serviciului, reflectl prevederile Convenliei ONU cu privire la
drepturile copilului qi alte conven{ii referitoare la drepturile omului la care Republica Moldova este parte.
19. La admiterea beneficiarului in Serviciu, se incheie un contract de prestlri servicii intre mamd gi centru, dupd
familiarizarea p6r{ilor cu prevederile prezentului Regulament. Drepturile gi obliga{iile beneficiarilor sunt stipulate in
contractul de prestare a serviciilor.
20. Asistenfa acordatl beneficiarului in Serviciu, are un caracter temporar qi implici intocmirea dosarului in conformitate
cu Managementul de caz qi Standartele minime de calitate.
21. Asistentul social din cafuul Centrului, este manager de caz pentru beneficiarii din Serviciu.
22. in cazul in care, dosarul beneficiarului, din cadrul Serviciului nu con{ine evaluarea complexl a situaliei acestuia,
managerul de caz, efectuiazd evaluarea complexd a cupluilui mama-copil cu implicarea asistentului social comunitar din
localitatea de origine.
23. ln baza datelor evalulrii complexe este intocmit planul individualizat de asisten{E al beneficiarului, cu participarea
specialiqtilor din cadrul Centrului, a mamei qi copilului, precum qi cu implicarea specialiqtilor din comunitate qi din raion
(dupd necesitate).
24. Planul individualizat de asistenlE al beneficiarului, este revizuit lunar qi dupd necesitate in cadrul qedinlelor de
revizuire, cu participarea specialiEtilor din cadrul Centrului, beneficiarului qi a familiei.
25. Orice concluzie sau recomandare, se notificd in dosar si se aduce la cunogtin![ tuturor participan{ilor la ;edinfa de

revizuire.
26. Centrul asigurl accesul copiilor la instituliile educalionale din comunitate (qcoal[, gr6dinil6), la serviciile de asisten[d
medicald primar6 gi specializatf,, asigurate de unitalile medicale teritoriale, oferl ingrijire, suport educalional, informal gi

pentru socializare, suport emo{ional;i, dupd caz, consiliere psihologicd.
27 . Pentru toatd perioada afldrii cuplului mama-copil in Serviciul de plasament, Centrul faciliteazd;i asigur6 men{inerea
relafiilor cu membrii familiei, rudele, dacd acest fapt nu contravine interesului superior al copilului.
28. Personalul Centrului, in colaborare cu autoritatea tutelard localS qi teritorial6, Ei asistentul social comunitar de la locul
de trai al beneficiarului, asigurf, pregf,tirea ieqirii lui din serviciu.
29. Plasamentul beneficiarului, se incheie in cazul reintegrdrii beneficiarului in familie, in comunitate, referirii lui spre

alte servicii.
30. Asistentul social comunitar de la locul de trai a copilului, ofer[ sprijin in perioada de tranzilie qi monitorizeazl
situalia beneficiarului in perioada de post-plasament timp de 6 luni.
31. Dosarul cuplului mama-copil, intocmit in cadrul Serviciului, este transmis asistentului social comunitar sau

prestatorului de serviciu spre care a fost referit cuplul mama-copil.
32. Revocarea beneficiarului din Serviciu, se face in urmdtoarele cazuri:
a. la expirarea perioadei plasamentului 9i indeplinirea obiectivelor stabilite conform planului individualizat de asisten!6;
b. la solicitarea scrisf, a pirintelui/reprezentantului legal al copilului;
c. in cazul inc[lc6rii sistematice a regimului de disciplinl Ei celui sanitar, consumului de droguri Ei bduturi alcoolice.

e) MANAGEMENTUL SERVICIULUI

33. Managerul Centrului este responsabil de organizarea gi de calitatea activit[tii Serviciului. El garanteazd cuplului
mama-copil accesul la serviciile de sdndtate, educafie, etc.

34. Managerul Centrului asigurS:
a. Func{ionarea Serviciului ;

b. Monitorizarea Ei evaluarea Serviciului.
f) FINANTAREA SERVICIULUI

35. Serviciul iqi desftqoar[ activitatea in conformitate cu devizul de cheltuieli al Centului, aprobat de Consiliul Raional
Orhei. Sursele de Finan{are ale Centrului sunt: bugetul raionului Orhei gi sursele extrabugetare (dona}ii, granturi oferite
de donator independenli locali gi internagionali, organiza{ii Ei intreprinderi din 1ar6 qi de peste hotare).

c) DISPOZITII FINALE
36. Prevederile prezentului Regulament, trebuie aduse la cunoqtin{a personalului Centrului qi cuplurilor mama - copil.
37. Activitatea serviciuluiinceteazdinbaza deciziei Consiliului Raional Orhei, in corespundere cu prevederile legislaliei
in vigoare.



Standardc mininre de calitate privind scrviciile sociale Prcstate
in cadrul Serviciului de plasament temporar al cuplului mamtr -copil.

din Centrului Comunitar Multifuncfional,,Genera{iaPRO"
din satul Peresecina, raionul Orhei

Sec{iunea I

No{iuni generale

l. in sensul prezentelor Stanclarde minime cle calitate pentru serviciile sociale prestate in cadrul centrului maternal.

noliun i le uti I izate sernn iflcd nrnt[toare le :

a) Serviciului de plasament temporar al cuplului mamd - copil este prestart in cadrul Centrului Comunitar Multifunclional

,,Generatia PRO" (in continuare, Centrul), a cf,rui nrisiune este de a asigura fornrarea. men{inerea qi inthrirea legiturilor
familiale;
b) bcncficiari de servicii rnanra;i copiii, f'emcia gravidd in ultirnul trimeslru de sarcini (in continuare - cuplu nrarn.i-

copil). care se aflf, in sitLra;ie de risc social ;i solicitd prestarea serviciilor sociale spc'cializate de un asenrenea firrnizor dc

servic ii;
c) situalii critice - ansarnblul circumstan{elor psihosociale gi tizice. care prezintd un pericol itninent pentru viala gi

integritatea fiziologici qi psihosocialS a persoanei" necesitind interven{ie in regim de urgentd;
cl) Prograrn inclividualizat de servicii totalitatea serviciilor acordate beneflcialului. in baza evah-ririi conrplexe a

necesitalilor acestuizr de citle nranagerul de caz. in scopul dezvoltirii capacitalilor pentru o viafd independenti qi al
(re)integririi in familie qi conrr"lritate;
e) (re)integrare irr feunilie gi socictate ecliuni specifice in vederea asiguririi accesului gi rnen{inerii cuplului rnami-copil
in fbnrilia sa biologicf, sau crtinsa 1i parliciparea acestuia la via{a comunitdlii de apaflenenfi.
2. Scopul Serviciului de plasament temporar al cuplului mami - copil este de a preveni abandonul copilulLri prin olerirea
unui ntediu suporliv cuplului rnarnd-copil af'lat in dificultate, dezvoltarea abilitAtilor parentale ale rnamei, precum ;i
rnedierea relaliilor cLr f'amilia extinsi ?n vederea (re)integririi in mediul f'amilial.
3. Serviciul de plasament temporar al cuplului mamd - copil ofer'.l cuplului mami-copil af'lat in dificLrltate. in funclie de

necesitIlile beneflciarilor. servicii de gizduire. ingriiire, educalie, asisten[i medicald. juridic6, sociald, psihologici qi dc
(re)integrare.
4. Obiectivelc generale ale Serviciului de plasament temporar al cuplului mama - copil sunt:

a) crearea condiliilor necesare pentru dc'zvoltarea adecvatri a copilului:
b) fbrrnarea abilitAlilor parentale Si a ata$anrentului mamei fi46 de copil:
c) (re)integrarea cuplului marni-copil in fbmilie qi societate.

-5. Toate activildlile olbrite ;i prornovate ?n cadrul Serviciului de plasament temporar al cuplului mami - copil. re[lecti
prevcderile Convenliei ONLJ, cu privire la drepturile copilului gi altor convenfii refbritoale la drepturile onrulLri la cale
Republica Moldova este pafie.
6. Serviciul de plasament temporar al cuplului mamd - copil, asigurd cuplLrlui mamd-copil prolecfie tenrporarf,.
7. Drepturile t'iecirui cuplu rnanrd-copil sunt recunoscute, respectate gi prornovate.
8. Centrul este o institt4ie desclrisl cilre comunitate gi accepti vizitele din exterior ale cuplului rnami-copil, cooldonalc

crr adrnirristralia ('entrultr i.
9. Echipa nrultidisciplinarh a Centruluielaboreazi un Progranr individualizat de servicii pentru liecare cuplu nrarni-copil.
in baza cdrLria i se oferi servicii cuplului rnami-copil.
10. Echipa nrultidisciplinari a Centrului asigurd beneflciarilor relalii de parteneriat bazate pe sinceritate. onestitate gi

alitudine pozrtivd.
I l. Responsabilit[iile cu privire la erercitarea abilit[1ilor gi drepturilor pirinte;ti sint stirnulate de echipa

rnu ltidisciplinar[.
12. Condiliile dc trai of-erite cuplului rnanrd-copil sunt cat nrai apropiate de mediul lamilial.
13. Drepturile cuplului rnanrd-copil la intinritate;i la viald privatd sint respectate.
14. Datele cu privire la cuplLrl marnd-copiI sunt confiden{iale.
15. Scrviciile prcstatc in cadrul Centrului au drept finalitate (re)integrarea in fanrilie;i societate a cuplului rrarni-copil.

Principii de prestare a serviciilor sociale
in cndrul Centrului - Standardul 1

16. Ccntrul prestcazi servicii sociale linind cont dc urrnhtoarele principii:
a) principiul respectArii drepturilor ;i interesului superior al copilului:
b) principiul (re)integrdrii in lirrnilie gi societate a cLrplLrlLri rnanri-copil ca lrnalitate a serviciilor prestate in cadrul
CentrLrlui;
c)principiul colabordrii gi parteneriatului Cenlrului cu serviciile sociale din comunitate/raioninrunicipiu:
d)principiul confidEntialitdtii gi respectdrii dreptuluicuplului nramf,-copil la intirnitate qi via{[privatd;
e) principiul abordarii individualizate a benellciarului:
l) principiul normaliz[rii condiliilor de plasar"nent. asigurdnd condilii de plasanrent sirrilare cu cele fhmiliale.
lT.Centrul colaboreazi cu auaoriEtile adrninistra{iei publice locale de nivelul II din unitatea administrativ-teritoriali in

cale tlnclioneazf," prezentindu-le acestora informalii cu privire la activitatea desfhgurati, la solicitare, dar nu mai rar de o
dati in an.

lB.Prestatorul de servicii elaboreazi I(e-{ulamenful de organizare qi tunclionare, care stipuleazS obiectivele. activitailile f i

serviciile of'erite. prevederi cu privile la organizarea internl a spafiilor Centrului, drepturile qi responsabilitAtile
angajalilor gi ale beneficiarilor" resurse umane qi rnanagenrentul Centrului.

l9.Administra{ia Clentrului asigLrri infbrrnalea personalLrlui Centrului pi a beneliciarilor cu prcvederile Ilegulatncntuiui
de organizare ;i luncficuare.



20. Capacitatea de admitere a in cadrul Serviciului de plasament temporar al cuplului mamS - copil este de 2 cupluri
mamd-copil.

2 l . Perioada uraxinri de plasaurent al cuplului nranrf,-copil in Centru nu va depagi l 2 Iuni.
22. Durata de plasarnent il cadrul Serviciului de plasament temporar al cuplului mamA - copil poate fi prelungiti in

cazuri ercepfionale nunrai dupa evaluarea rezultatelor serviciilol acordate cupiului rnam.i-copil 5i revizuirea Prograrnului
individualizat de servicii pentru o perioadd de pdna la 6 luni.

23. Organizarea spa{iului ;i a activitalilor oferite de Centru au la bazd modelul lanrilial.

Amplasarea qi amenajarea interioarl - Standardul 2

24. Serviciului de plasament temporar al cuplului mam6 - copil este anrplasat in cadrul CCM "Ceneralia PRO", in care
cste asiguratd accesibilitatea la rnijloaccle de transport. carc pernrit organizarea activitiltilor in exterior;i accesarea
di1'eritelor servicii cornunitare: sociale, nredicale. educa{ionale. profesionale" cullurale, de petrecere atinrpului liber etc.

25. Centrul este arnplasat conlbrrn cerin{elor igienice in vigoare pe urr teren sepal'at. care corespunde nornrelor sanitare
gi cste autorizat de Serviciul sanitaro-epiderniologic de stat.

27. Centrul tret'ruic sd fie asigurat cu apeduct, canalizarc, incilzire, energic electric5, gaze naturale (dupi caz). sistenre
de ventilale, ilurninare naluralS Ei sd dispun[ de autorizaliile de func{ionare, prevdzute de legislalie.

Beneficiarii Centrului - Sta:rdardul 3

28. Centrul este organizat in corespurrdere cLr necesitStrile specifice ale beneflciarilor gi dezvolti servicii specializate
pcntru prevenirea abandonLrlui copilului de citre: nranrele care provin din rindul copiilor strizii. manrele-victirre alc
abuzului 5i,/sau ale traficului de liin1e unrarle, nranrele inl'cctale I IIVISIDA.
29. t"tenellciari ai Centrului suna:

a) cuplLrrilc mam6-copil aflatc in una din urnriloarcle situalii dc risc social:
r'|rarne cu copii r.rou-rrhscufi cu intenlie de abandon (rnarne solitare, nrarne rninore. lral'lcate. lnamcr proverrind din familii
cu vcnituri nrici, rnarginalizate etc.);
nlarne cll copii care nu au locuin{[;
nleune cu copii care se conliunti cu problerne nrateriale gi,'sau rela{iorrale:
b) cuplurile manr6-copil abuzate sau neglijate:
nrarni qirsau copilul abuzali sLrb dif'erite fbmre in familie:
copilul nraltratat fiziclpsihic plin neglijare. din negtiin;d qiisau din cauza dificultdlilor nrateriale etc.i
c) cuplLrile rnami-copil incluse intr-un program de restabilire a legiturii familiale: silua{ii in care copilul a trecut printr-o
fbrnrd de protecJie (de tip tarnilial sau reziden{ial) gi este rrecesari o etapl intermediarl de asisten{i cornplexl;i sr:porl
pentru nrarn[ in vederea reintegrf,rii larniliale defrnitive a copilului;
d) gravidele in dillcLrltate pe parcursul ultirnului trimestru de sarcinf, aflate in una/rnai nrulte din situagiile expuse anterior.
i0. De serviciile CenlrulLri beneficiazd cuplurile rnami-copil. in care copilul nu depiEeqle vArsta de 6 ani.

31. Nu beneficiaza de serviciile Clentrului cLrplurile marn6-copil" cal'e pot aduce pre.iudiciLr altor beneflciari ai Centrului
datolitl bolilor venerice. infbclioase acute giisau tuberculozei, tulburdrilor psihice. alcoolismului, consumului de droguli.

Sec{iunea 2

Admiterea gi plasamentul in Centru.
Admiterea cuplului rnami-copil in Centru - Stnndardul 4

32. Cuplul nrarni-copil este adrnis in Ccntru hr5 discrirninare, indif'ereut de lasi. culoale, religie. opinie politicd,
nalionalit.ate. apartcnenlA elnici ;i socialii. stare civila etc.

33. Adrniterea in Centru se realizeazi inbaza ref-eririi cuplului mami-copil de chtre autorilatea tulelari teritoriald, in raza
teritoriali a cf,rora locuiegte rnanra copilului sau in regirn de urgenld.
34. Beneficiarii de servicii sinr infbnnali desple drepturile gi obligaliile ce le revin pe toath perioada de plasarnent.

35. La adrriterea cLrplului rnanrf,-copil in Centru manra semneaz.l cu adrninislra{ia Centrului Contractul de reziclenlS.

36. Benef iciarii de servicii ai Centrului sint infbrrnafi despre admiterea unui nou cuplu marnS-copil.
37. Centrul clesenrneazd. din prirnele ore ale gizduirii, un rnenlbru al echipei rnultidisciplirrare drept responsabil pentru
facilitarea adaptirii cuplului marni-copil la noul nrediu de via1d.

38. La admiterea cuplLrlui marn[-copil specialistul Centrului irrdeplinegte Fiqa de inlegistrare prinrard a cazului.
39. Procedura de adrnitere in baza reltririi autoritiJii tutelare:
a) adrniterea cuplului nrarna-copil in Centm se face in baza Dispoziliei de plasarnent din parlea autorititii tutelare
teritrrrialc 5i ccrcrii rnunrei:

b) cuplul mamd-copil, la nrornentul adnriterii. se prezinti cu dosarul personal intocrrit de autoritatea tutclarl locali. care

con{ine acte.juridice. infbrrnalii Ei date anrple despre situalia cuplului rranrS-copil. 40. Procedura adtniterii in regirn de

ur8r'llld cslc unniltoareil:
a) adnritcrea beneticiarilor de serviciu in reginr de urgengi pernrite prirnirea, in orice nlomcnt, a oricdrui cuplu ailat in
situalii critice;
b) Cicntrul anunte autoritatea tutelard de la klcul de tlai al rnanrei^ in tel'men de rnaxim 3 zile" dcspre plasarnenlul cuplului
manrf,-copii in Cerrtru:
c) reprczentantii autoritiitiitLrtelare, in conrun cu personalul Ccntrului. perlecteazddosarul cuplulLri marnl-copil, in ntaxint
30 de zile de la data plasirii in centru.

Plasamentul cuplului maml-copilin Centru - Standardul 5

41. Centrul asigurd cuplului marn.I-copil gSzduire ;i asistcnl[ de spccialitate.
42. Asistenla de specialitale inclLrde: ingrijire. consiliere. aconrpaniere, sprijin psihologic;i silport social, educalic.

orieltare prol'esionalf, gi alte servicii/activitali adecvate pentru inte-trarea sociali a cuplului tnami-copil.



"13. Asistenla cuplului nrarna-co;ril se rcalizeazi irr baza Progranrului individualizat de sen'icii. care abordeaza

contponente legate de educali;r qi responsabilitatea rnamei in rela[ia sa cu copilul, asigurarea senatAlii lizice qi rxir]tale a

marnei Ei a copiIuILri. pregf,tirea (re)integrlrii sociofhrniliale.
,14. Plasarnentul cuplulLri mam,l-copil in Centru are url caracter tenlporar gi prevede:

a)perI-ectarea qi actualizarea dosarului cupluh.ri rnamd-copil de cdtre echipa rnultidisciplinard a Ceutrului in pameneriat cu

autoritalile adntinistra;iei publice locale de la locul de trai al cuplului;
b)evaluarea conrplexi a necesitatrilor cuplului;
c)elabolarea qi dezvoltarea Prograniului indiviriualiz,at de servicii de cltre echipa rnultidisciplinari (asistent social.
educator. psihologr'psihopedagog. medic qi/sau asistent,l rnedical5 etc.), ?n baza evaluirii personalizate qi cornplexe a

necesitdlilor cuplului nrarnA-copil" cu participarea direcld a rnanrei:

d)elaborarea Programului inclividualizat de servicii in termen de l5 zile de la admiterea cuplului rnamf,-copil in Centru. 9i
revizuirea lui, in caz de necesitaae. dar nu rnai rar de o datf, la tlei luni;
e)stabilirea in Progranrul individualizat de servicii a dorneniilor de intervenfie" a activitirtilor specitice, terrnenelor de

realizare, a responsabililor din interior qi a partenerilor din exterior:
l)oferirca din partea Ccntrului a protecliei cuplului nrami-copil. in baza Programului individualizat de servicii. confbrnr
necesitililor cuplului ;

g)coordonarea dc citre asistentul social din cadrul Centrului a tuturor activitdtilor speciali;tilor, fiind denurnit
cooldonator de caz.. inregistrind, cel pulin o datl la doul siptdmini. evolulia cazului, bazindr-r-se pc raportlrile
sprc ialiqtilor';
h)reevaluarea Programului individualizat de servicii" la fiecare 3 luni" de cf,tre echipa rnultidisciplinar[ qi urrnirirea
cvolulici cazului gi eficren;ei acl;vitAiilor planilicate. Concluziile reevaluifii sunt inregistrate in dosarul cuplului nrarni-
copil:
i) Iarniliarizarca nrarnelor cu rezultatele reevaluirii Progranrr"rlui individualizat de selvicii.

Sec(iunea 3
Tipurile de servicii prestate in cadrul Centrului.

Servicii de glzduirc in cadrul Cenlrului - Standardul 6

45. in caclrul Clentrului cuplul manrd-copil beneficiazd de condifii de locuit securizante 5i corespunzitoare necesitatilor
cr-rplului.

,16. Dormitoml; a) cuplurile mamf,-copil sunt gdzduite in camere individuale, utilate in confbrmitate cu necesitdlile
adLrltulLri ;i ale copilulLri: rnobilier, pat pentru manri. pltu{ pentru copil, noptier[, dulap pentru haine, scaun;

b )rnarna contribuie la arnenajarea spatiului prin individualizarea incf,perii;
c)prizele. geanrurile, scdrile etc. sunt protejate pentru prevelrirea unor eventuale accidenle:
d)lenjeria de pat se schirnbd in funclie de necesitili, dar nu rnai rar de o datS la l0 zile;
e) carnerele sint men{inute intr-o stare corespunzitoare de curS{enie gi igiend, igienizarea zilnich este asigul'atA de nrame.
47.Spa1iile cornune sint destinate petrecerii timpului liber qi organizdrii diferitelor activititi;

a) Centrul dispune de un spaliu destinat petrecerii tinrpului liber a copilului mamii-copil;
b) spaliul este dotat cu rnobili gi echipanrent pentru odihn[. jocuri. activitli1i de socializare qi discufii ternatice in grLrp

(fotolii, scaune, n')as[ pentru reviste. nrateliale educative. echipament audiolvideo etc.):
c)materialele educative gi jucariile sunt accesibile ;i satislac. in ceea ce privegte numirul. calitatea qi diversitatea"
necesitiilile marnelor ;i copiilor.
48. Odaia de viziti:
ir) Centrul dispune de o odaie de vizitd:
b) odaia de viziti este dotatd cu mobilier adecvat. 49. Spaliile igienico-sanitare:
a) Ccntruldispurrc dc grrrpuri sanitare separatc pentru pcrsorral. vizitatori. rnarne gi copii:
b) numErul grupurilor sanilare este in raport cu nnnrdrul beneflciarilor (l:4 cupluri);
c) centrul dispune de un spaliu destinat pastrdrii nraterialelor igienico-sanitare. inaccesibil copiilor:
d)grupul sanitar pentru cuplul marna-copil include o spllitorie pentru imbrdcdminte. lenjerie de par Ei corp ale mamei Ei

copilului;
e)spildtoria este dotati cu magini autolrate de spalat gi de uscat. cu fier de c[lcat pi mese pentru netezit;
f)grupurile sanitare sunt asigurate cu apd rece qi caldl perrnanent. permit respectarea intimit[tii marnei ;i copilului:
g) grupurile sanitare sllnt cLlr5tate gi igienizate zilnic:
h) rnamele sitrt responsabile de curd{enia in -urupurile sanitare. precurn gi de spdlatul nrf'elor personale;i ale copilului:
i)rnateriaiele Lttilizate Ia amena.jaletr spafiilol igienico-sanitare permit intreqirrerea qi igienizarea corespunzdtoare.
-50. lzolatorul:
a) Centrul dispune de spalii speciale, arnenajate in calitate de izolator. pentru evitarea unui eventual pericol de infectale a

beneficiarilor su dif-erite boli;
b) izolatorul este alnplasat obligatoriu la parler. cu ie;ire separatd la teren 5i lavoar pentru necesitd{ile personalului:
c)izolittorul este destinat penfru izolarea persoanelor ce rnanifesti semne de irnbolnavire acutd gi penh'Lr plasarea
beneficiarilor admiqi in regirn de urgentd in vedelea igienizdrii" precum gi pentru izol;rre in perioada de examinarc
mcdicali;
d)izolatorul constA din salon qi grup sanitar separat gi ale in dotare; pat pentru nratnS. pat pentru copil. scaun 1i nopticrd.
rnasd de inliEat. coS pentru lenjeria rnurdari;
e)copiii la care sint suspectate boli contagiclase sint izolali in izolator pe o perioaclb stabilit5 de rnedicul specialist. in toare
aceste situa(ii copilul bolnav este insolit de rrarnl.
5 l. Bucitiria:
a) Centrul dispune de un spafiu curat gi conlbrrabil special amena.iat pentru prepararea hranei;
b) spaliul pentr.l prepararea hrarrei poate servi. in acelaEi tiurp, qi ca spaliu de servile a rnesei;



c)spaliul pentru prepal'area hranei este dotat corespunzf,tor pentru gitit, servirea meselor. pistrarea alimentelor;i spalarea
veselei:
d) inclperea peutru servit hrana esle mobilat.l cu mese;i scaune pentnl mame gi copii:
e)hrana es{e preparatd gi serviti de citre ntamele beneflciare, asistate de un nrembru al echipei multidiscrplinare, linind
cont de v?rsta gi de starea sdnAtdtii beneficiarilor de servicii:
i)in cazul in care Centrul esle parte a unei institulii sociale. acesta beneficiazi de serviciile bucitiriei institutriei.

Servicii de sinitate * Standardul 7

52.Cenlrul of-erf, urntatoarele servicii de sinf,tate: supraveghere medicalS generali gi asisten{a nredicali, in firnclie de

specificul Centrului.
53.Serviciile de asistenli medicalS primard;i specializatd sunt oferite cuplului rnanrf,-copil de instituliile nredicale
teritoriale.
5'l.Centrul dispune de urt cabinet rnedical destinal acordirii asisten{ei rredicale plirnarc Ai de urgen{5. conlorm
indicaliilor vitalc ai cvaluarii periodice a dezvoltirii copilului (cintirirc. nrdsurarc).
55.Cabinctul rnedical eslc dolat cu nrobilier (rnasd de birou^ scaune. dulap penaru pistrarea rnedicarnentelor'. masi dc

infh;at" banchet[). aparataj qi instrLrurentc'nrcdicalc (liigidcr, c6ntar, taliornctru. terinonrelre. tonornctru" fbnendoscnp,
spalule cle unici lblosin{a" casolete. larnpd de cuar{ etc.), set de nredicanrenle;;i utila.ie pelrtru acordarea asistenlci
rredicale de urgenli, preparatc asepticc;i dezintbctante. ustcnsii pcntru deridicare gi cLrrilenie generalf,.
56.Centrul dispune de personal rnedical (rncdic sau asistentd rnedical[). carc ofer'5 asistenld rnedicali de lip plolilactic.
asisten!5 nredicali copiilor bolnavi. prirrul aiutor in situalii de ulgenli. asisten{i nutrilionala ;i educalie pentru s5nltate.
-i7. Bcnellciarii de selvicii cunosc persoanele descrnnate sf, intervinf, in situalii de urgcn{[ cc trin de sinetatea nrarnelor gi

a copiilor.
5li. Centrul dispune de proceduri clare dc acliuni in cazdc accidenle sau imbolnlviri.
i9. Cooldonatele qi posibilitilile de contactare ale personalului medical sint afigale la un loc vizibil.
60. Cennul dispune de proceduri clare pentlu inregistrarea, depozitarea, distribuirea;i administrarea rnedicarnenteior,
preculn gi pentrLr gestionarea degeurilor medicale.
6 I . Asisten{a nredicali protilacticd:
a) cuplul marn5-copil. la nrornentul plasdrii in Centru. este supus unei investigalii rnedicale. care reflecti starea s[nAldtii
marnei qi copilului. pararnetrii dezvoltarii copilului, starea de vaccinare a copilului:
b) cuplul marni-copil. in cazul admiterii in regim de Lrrgenfi, este plasat in Centlu prin izolator, unde are loc exarninarea
gi supravegherea rnedicald ini1ial6, efbctuarea investigaliilor necesarel
c,)Ccntrul asigura f]ecirui copil. pe parcursul plasamenlirlui, supravegherc nre<iicalii in corespundere cir virsta. conlbrtn
standaldelor M inisterLr lui Slnitaf ii:
d.)datele despre stale:l saneldlii gi dezvoltarea copilului se inregistreazi in carnetul de dezvoltare a copilului (tbrnra
I | 2/e):
c) copiii benellciaz[ de imunizarea necesari. confornr calcndaru]ui de irnLrnizf,ri. care se ef'ectLrcazS in institufia nrcdico-
sanitari public[ leritorialS (medicul de farrilie):
l) cabinetul medical este asigurat cu docunrentaliii statisticl de eviden]h qi raportare a aclivitirii, e{ectueazi depistarea
bolnavilor suspecli la boli inl-eclioase, asiguri evidenla;i declararea lor. in nrodLrl stabilit" realizeazi mdsurile
antiepidemice prirnare.
62. Prirrrul a-iutor in sitLratrii de urgcn{.i:
a) pe lsonalul ccntrului acordi primul ajLrtor in caz de Lrrgenli;
b) asisten{a specializata de urgen{d, in caz de necesitate" se acordl de serviciile dc urgen{i.
{rJ. Asistcrrla nrrtliliorrala:
a) personalul medical este responsabil de alirnenta{ia beneficiarilor de servicii ai Centrului:
b) cuplului marnd-copil i se asigurl o hrani echilibratd, variatS;i suficientS. care si satisfaci necesit6lile liziologice 5i
starea sdniti1ii, prelbrin(ele acesaora;i influen[a culturale, nreniLrl fiind claboral de sitre un specialist (nredic sau asistent
medical);
c)hrana acoperf, necesarul zilnic de calorii, confbrnr normeior in vigoare, copii fiind alirnentali linind cont de virsta;i
reconmndari le rncdicrrltri;
d)rnar.rra qilsau copilul cale au contraindicalii nredicale (datorate unei stiri de sanitate) vor Lreneficia de alinrentaiie
dietetica. in corespundere cu recornandlrile medicale;
e) nrarna saLr copilul cale plezinti problerne de alinrenta{ic vor'1l consulrali de specialiqti.
64. l'.dLrcalia pentru sdnaitate:

a)Centrul promoveazd prograrne eclucative individuale. de grup pi colective pentl'u dczvoltarca deprindelilol de igierrir,

alirnenta{ie corect5. educafie sexuall qi conlracep{ie. prcvcnire a bolilor serual tt'ansrnisibile etc.:
b)Centrul realizeazd prograrne de pronrovarc a modului de viald san,aos, educa{ie ?rnpolriva furnatului, consurnului de

blrrtru'i alcoolice. droguri etc.:
c)nranrcle gi pelsonalul sunt preglti{i pentru a recunoa$te eventualele semne de intbolnf,vire 5i traurratisrn alc copilului la

di{britc vArste qi a lua mf,sLrrilc necesare;
d)nrcdicanrcntelc cu scop curativ^ prescrise de nredic, sunt adnrinistrate copilului de tnanra sa. suir supraveghcrea
pcrsonaiul ui rncdical.

Servicii psihosociale - Standardul 8

65.Serviciile psiho-sociale se organizeazi intr-Lrn spaEiu sccurizat cLr destinalie speciald, atrenajat conlbrtabil, pentru ii
incura.ia d isculi i le dintrc mame/cop ii E i profesion igtii Centrulu i.

66.Serviciile psihosociale sint oltrite dc psiholog/asistent socialipsihopedagog 9i includ aconrpanicrea, spri-iinul
psihologic gi suportul social acordat rnamelor qi farniliilor acestola. ?n scopul identific[rii aspectelor pozitive gi a

soluIiilor.



6T.Sesiunile de consiliere se deslEgoara. lindndu-se cont de spaliul intim al benetlciarului. care ii asigura conlbrt gi

siguran[a.
68. Marnele. in f'unclie de necesitSli, vorbeneflcia de consiliere individualigi de glup.
69.Sesiunile de consiliere se desfhgoard in baza unor obiective clare. stabilite cu participarea beneficiarilor.
70.Con1inutul sesiunilor este inregistrat/consernnat irr Figa de observalie (anexa nr.-i [a prezentele Standarde). care

con{ine propuneri/recornandf,ri pentru urrnAtoarele sesiuni. precunr gi terne pentrur lname. Figele sint anexate Ia dosarul
cuplului rnamd-copil.
Tl.Sesiunile individuale sint de tip suporliv. terapeutic qi educativ. iar cele de glup sunt determinate de forma grupului:

suport, clubul copiilor, grup de discutii etc.

12.Tar1i qi nrernbrii fanriliei cxtinse" de ascnrenea, beneflciazi de servicii psiho-sociale de grup gi individuale.
T3.Sesiunile de consilicre au la bazi principiul de dezvoltare a abilitalilor parentale ale manrei, precunl sunt:

a) hrana copilulLri;
h ) dcnrorrstrarea a['ccliuni i:
c)aprecierea corecti a siguran{ei nrediLrlui;
d) organizarea activitalilor casnice curentel
e) utilizarea rnetodelor adccvate de disciplinil
l) controlul anxietdlii gi supirdrii in cazul unor colnportalnente diflcile gi iritante ale copilului;
g).jocul cu copilul qi recunoaqterea situaliilor periculoase qi riscante;
lr) aprecierea pozitivi a compoflarnentului copilulLri;
i) desclriderea spre a invatr[ lr-rcruri noi ;i a se dezvolta;
j) aplicarea unor reguli flexibile:
k) stimularea cognitivd a copilului, in f'unclie de gradul de dezvoltare etc.
74. Sesiunile de consiliere urmdresc formarea unnf,toarelor deprinderi:
a) dobindiLea increderii in sine gi in alte persoane;

b) dob6ndirea de deprinderi sociale:
c)dezvoltarea capacitdlii de a h-ta decizii;
d)dobindirea de cunoqtinfe privind serviciile sociale" drepturile pdrinlilor:
e) dezvoltarea abilitililor privind gestionarea tirnpului. a banilor gi dephgirea crizelor.

Servicii de (re)integrare in familie qi societate
a cuplului mami-copil - Standardul 9

75.Centru of'erd servicii de (re)integrare in larnilie qi societate a cLrplulLri nrami-copil. Toate activitilile desliqurate in
Centru au in vedcrc caraclcrul tenrporar al plasarnentului qi primordialitatea re(integr'5rii) in mediul farnilial.
T6.Serviciile de (rc)integrare in lanrilie qi societate asiguri crearea, nren{inerea qi dezvoltarea relaliilor cuplului manri-
copil cu thmilia sa/Lrmilia extinsi gi comunitatea locald.
TT.Activititile speciali;tilor in vederea (re)integr[rii dernareazi din momentul plasarnentului cLrplului mamir-copil in

Centru.
78.Cuplul nrarni-copil este considerat un partener activ, irnplicat in realizarea procesului de (re)integrare in I'amilie 5i

societate.
T9.Asistentul social. responsairil de caz, organizeazd viz-ite Ei intAlniri cLr tanrilia biologici ;i/sau extinsS. cu ;loten{ialii

anga.fatori sau cu alte persoane-resursi, pentru evaluarea posibilitalilor de integrare socio-farniliald.
tl0.Actriunile asistentului social sunt inregistrate in dosarul cuplului narni-copil^ cu o evidenld clard a tuturor tipurilor de

interven{ii, planificdri de acqiuni Ei inregistrare a progreselor.
Sl.Serviciile de (re)integlare ?n familie;i societate cuprind aspecte legate de intreprinderea acliunilor gi intocmirca

demersurilor in vederea stabilirii relaliilor cu:
a) lamilia biologicf,, extinsi;
b) anga.iatorii - anga.iarea in cimpul rruncii. cursuri de (re)calilrcare prof'esionalf,:
c)institulii de educalie pentru corrtinuarea studiilor,
d)autoritdlile administraliei publice locale de la locul de trai al mamei/solului/partenerului:
c) institulii private" ONC'i-ri etc.
82.Asistentul social este ntediator constant in procesul reconstruirii progresive a legdturii cuplLrlui marni-copil cr"r

familia.
83.Asistentul social viziteaza [a dorniciliu farnilia marnei gi/sau a tatdlui copilului, irnplicindu-i pe acegtia in procesul de

(re)integrare in familie Ei societate a cuplului marni-copil.
84.Asistentui social cornpleteazi ancheta social6, la domiciliul farniliei" impreuni cu un reprezentant al autoritilii

adrn inistra{iei publice locale.
8-5.Cenlrul asigurd intilnirile cu menrbrii fantiliei in canrera de vizite, intr-un cadru adecvat de discu{ie, reflcctare ;i

consu ltare.
86.Cuplurile abuzate/maltratate anteriol' beneficiazd de vizite in prezen{a unui specialist asistent socialipsiholog.
ST.Pamilia cuplului rnami-copil beneflciazd de servicii de consultan{d, sLlpoft, indrumare. psihoterapie.
88.Mamele sunt sustinute pentru a-qi dezvolta atitudini ;i conrportanrente pro-active privind (re)integrarea prof'esionalS.
89.Ma:nele care au un loc de tnunci sau fac studii sunt sprilinite la ingriiirea copilului pe perioada respectiva de cltre

rnamele rezidente in Centru, 'in sistenr de tip rota{ie sau prin alte rnetode.
90.Asistentul social ofbrd spriiin nranrelor pentru a-gi dezvolta deprinderile necesare participhrii la interviurile de

aneajare.
9l.Asistentul social sus;ine rnama pentru a sc adapla cerinlelor locului de munci.
92.Responsabilul de caz urm*r'epte procesul de integrare a mantei la locul de ntunci.
93.Centrul deline intilrma{ii cu privire la of'erta de pe piatra muncii. inbaza datelor of'erite de cf,tre agenliile teritoriaie

pentru Ocuparea For'{ei de Mr-rncd, precunr qi in baza ulror convenlii de colaborare cu instituliile ofbrtante.



94.Centrul dezvoltd relalii de colaborare cu autoritlfile tutelare. autoritatile adrrrinistra[iei publice locale. organizafii
neguvernanrentale etc.

95. Asistcntul social asislf, cuplui mami-copil Ia ieqirea din Centru.

incetarea plasarnentului in Centru
Servicii de rnonitorizare postreziden{ialI - Standardul I0

96.(Re)integrarea in familie qi societate a cuplului constituie finalitatea activitatilor prescrise in Programul individualizat
de servicii.
97.Pentru plrisirea Serviciului de plasament temporar al cuplului mamd - copil, cuplul rnami copil este pregitit de c[tre

cchipa rnultidiscipl inard.
98.CuplLrlmarni-copil beneficiaza de servicii de acompaniere 5iconsiliere giin perioada postlezidenlial[.
9t).Asistentul socia[, responsarbil de carz. in perioada de preg[tire a (re)integririi cuplului nrarnS-copil:

a) realizeazi evaluarea flnall a necesit6lilor cuplului nrarnS-copil;
b) efectueazi vizite in conrunitatea/familia in care va 1i (re)integlat cuplul rnarnd-copil;
c)asigurl inrplicarea autodtAtilor administra{iei publice locale din cornunitate ln procesul dc (r'e)integrare a cuplului
ruranrd-copil;

d)ref'eri,i cuplul mar,r5-copil la serviciile sociale existcntc in cornunilatea iu care va Ii (re)integlat;
e) indeplinegte fbrmal:tatile adrniuistralive qi legale pentru pdr6sirea Centrului de citre cuplul nratn6-copil.
100. Asistentul social, responsaLril dc caz, cu douf, sdptimdni inainte de pfu'[sirea Ccntrului de cf,tre cuplul manrS-copil,
contactcazi autodtAtile adnrinistraliei publice locale din conrunitatea unde acesta va li (re)integrat. infornrandu-le despre

situalia rnamei gi posibilitatea :nonitorizhrii in comun a cazr-rlui.

l0l. flentrul oferi servicii de consiliere. acornpaniere. suport ernolional fanriliei ;i cr.rplului manr6-copil (re)intcgrat,
incr-rra.iind men{inerea uniffi 1i i lamiliei.
102. Dupi pSrisirea Centrului cuptLrl nramd-copil beneficiazf, de serviciipostrezidenfiale pe o perioada de 6 luni.
l03.Specialiltii Centrului. in conrur.r cu autoritSlile adnrinistraliei publice locale,;rarticipl la asistcnla Ei rnonitorizarea

cuplului mamd-copil in perioadd postreziderrfial5. recornanddnd vizitarea cuplului, in func{ie de necesitate" dar nu nrai lar
de o data la doud luni.
l04.Rezultatele nronitorizirii sint inregistrate in figele de rnonitolizare postintegrare. calc se anexeazd la dosar (anexa

nr. I 0^la prezentele Standarde).
l0-S.lrrcetarea brusci a reziden[ei cuplului rnarni-copil. ca unnal'e a lezilierii contractului de reziden!5. este detenninatl

cle inciilcarea in rnod repetat a Regulan.rentului de ordine interioard de citre marni sau aducerea de pre"judicii vieiii
copi lLrlLri. altor beneliciari sau personalului CentrLrlui.

SecJiunea ,{

Managementul Centrului
Managementul institu{iei - Standardul I I

i06. Calitatea serviciilor prestate beneficiarilor se bazeazi pe rnanagementLrl CentrulLri.
107. Cenlru aplicf, proceduri clare:
a) de evaluare gi rnonitorizare ir aclivitirlilor des{irqiurate,

b) de selectale, evaluare" lbrrnare. atestarc ai spriiinire a personalului:
c)linanciale de eviden![ a c,heltuielilor qi decontare a lor:
d)dc transrritere a inlbnnaliiior in interiorLrl qi in afara institulie i.
108. Specialigtii Cenlrului trebuie sd aibd pregltirea 6i competen{ele profbsionale colespunzf,toare llentrll a lucra cLr cuplul
marnS-copi[. irmilia, cornunitatea. autoritdtile administraliei publice locale. ONC-uri etc.

109. Pentru specialiqtii Centrului se intocmesc;i se aprobd liqe de post, care includ:
a) atribuliile:
b) responsabi litili le:
c )drepluri le:
d)studiile/caiillcarea necesare penlru ocuparca postului respcctiv;
e) experien;a gi vechirnea in munci;
l) relalii de subordonare qi nrodalitA[i de cornLrnicare pe verlicala qi orizontali:
g) atributii concrete fali de cuplul nrarnS-copil qi fa{n de ceilalli nrernbri ai echipei.
I l0.Centrul dispune de proceduri clare privind situaliile care necesiti inlocr:irea in regirn de urgenlf, a unui specialist.
I ll.Centrul dispune de spalii speciale (sigure;i inchise) pentru depozilarea dosarelor beneficiarilor de servicii.
I l2.Responsabilitatea inregistr'f,rii docurrentelol in dosarul beneficiarilor de servicii. precurn gi arhivarea acestora. revine

asistentului social.
I l3.lnfornratriile cuplinse in dosar sr,rnt conlidenliale.
I l4.lnforntaliile desprc cuplul ntanti-copil sunt difuzate nurnai cu acordul scris al rrratrei/tcprezentantului legai. AcordLrl

scris se ata$eazA la dosarr"rl cuplului.
I l-5.Dosarele beneflciarilot' se arhiveazd pe tennen retirnitat.

Managementul resurselor umane - Standardul l2
ll6.Centrul dispune de o organigranrd de personal. dimensionati gi slructurati in l'unclie de m6ritnea instituliei 5i de

nevoi le beneflciarilor.
IlT.Personalul Centrului cstc angajat prin concurs. respect6nd legisla{ia. neflind adlnisi anga"iarea pcrsoanclor 1Xrf, cl

pregStire ;i calificare corespunzitoare.
I18. Personalul Centrului este constitr-rit din: pcrsonal administrativ. personal dc asistenld sociald, psihologica,

medicali, pedagogici gi personal auxiliar.
ll9. Managerul Centrului are stutlii superioare. cel pulin 5 ani de experienfa gi pregitire de specialitate in unu] din

unnf,toarele domenii : psihologie, asislenfi sociali, educaiie, rnedicin6.



20. Rata de incrrdrare (nurnarul de posturi raportat la nutnarul de benef-iciari de servicii) este calculati in func;ie de

caracteristicile 5i nevoile benef rciarilor Centrului gi de capacitatea totala a instituliei.
I 2 l. Funclionarea Centrului este asiguratd de:
a) rnanager:

b) asistent social;
c) psiholog;
d)psihopedagog:
e) lLrcritor rnedical:
f) psihopedagogi;

Formarea personalului - Standardul l3
122. Personalul Centrului are formare iniliald de specialitate.
123. Personalul, la etapa de anga.jare. beneflciazd de fon.nare specificl activititii Centrului (dezvoltarea gi psihologia

copi I ul Lri, relalia rnanrd-copi l. rol ul alaqarnentu I u i etc.).
124. Anga-ia1ii Centrului benef iciaz[ de posibilitatea de a urma programe de fbrmare continuS de cel pu{in 40 ore anuai.
125. Personalul participd la serninare. confbrin!e na[ionale gi interna{ionale. sesiLrni de conrunicdri qtiinlifice etc.

l?6. Personalul voluntar activeazl in Cerrtru dLrp[ ce urmeazi un prograrx de lbnnare de rninirn l2 ore cu privire la

specilicul nruncii in Centru.
127. Personalul Centrului este inclus inlr-un plan de fbrrnare continui. in baza necesitdlilor de lormare prolisionalii

identiflcate.
128. Directorul instituliei este responsabil de planul de lbrmare continu[.

Supervizarea qi evaluarea personalului Centrului - Standardul l4
129. Celrtrul dispune de un sislenr eficient de evaluare;;i supervizare, specialigtii fiind supuqi evaluirii obligatorii la

nrornentuI anga.idrii gi evaludrii anuale.
130. ClentrLrl elaboreazd propriile grile de evaluare a personalului, in baza unor criterii precise.
I 3 i . Procesul de evaluare se axeazi pe:

a) rezultatele oblinute;
b) atitudinea fu(6 de activitdiile din cadrul Cenh'ului;
c)participarea la prograrne de formare profesionala.
132. Sesiunile de evaluare qi supervizare au loc lunar. anual. precunr gi ori de c6te ori este necesar.
133. Sesiunile de supervizare se desligoari individual ;ii in erup qi 1in de:

a) aspcctc lcsate de tur urrurnit caz:
b) melode aplicate;
c)sarcina special istLr lui ;

d)starea enro{ionald a special istLrlui;

e) nrodalitatea de ?nrp[rligire a experienlei, de discutare a cazulilor mai difrcile:
t) identificarea solLr{iilor de consolidare a spilitului de echipa.

134. Sesiunile se desligoari planificat 5i organizat, sunt lirnitate in timp gi au la bazi obiective de evaluare/supervizare .

135. Sesiunile sunt protocolate" consemndndu-se deciziile. responsabilii qi ternrenele de indeplinire a deciziilor.
l36.Managerul este responsabil de elaboraren planului sesiunilor de evaluare. supervizare;i de or-qanizarea sesiunilor in

cazirri de rrrgenfi.
1 37. Funcfia de supervizor poate fi indeplinitd de managerul Centrului sau de o persoanf, cLr experienfi.

Protecfia impotriva abuzurilor - Standardul l5
tS8.Centrul aplici proceduri cu privire la prevenirea. identillcarea. senrnalarea. evaluarea;i solulionarea cazurilor de

violenp gi abuz asupra cuplului marnd-copil.
[39.Procedurile sunt cunoscule de copii (in firnc;ie de vitsta gi gradul lor c1e infelegere), rnanrc. alli nrenrbri ai familiei gi

personalul Centnrlui.
l40.lnfbrmalea se fbce plin modalitSli accesibile beneflciarilor de servicii qi personalulLri.
l4l.Copiii gi mantele sint incurajafi si sesizeze orice fbrrn5 de abuz din partea personalului, altor persoane din Ccntru 5i

din afara lLri.

[42. Personalul care suspecteazd sair identificd situalii de abuz al copilului. are obligalia de a raporta cazul respectiv
directorului Centru lui.
[43. Managerul Centrului ia tnasul'i inrediate de proteclie Ei asistenfd acordate copilului gi rnamei.
l44.Managerul cenlrului Centt'ului aplicd sancfiurni personalului care ulilizeazd, fonne de abuz faJf, de copil, nrarna. alte

persoane. Situafiile de abuz sdnt consenrnate in procese-vcrbale.



Anexa nr.3
la Regulamentul privind organizarea gi func{ionarea

Centrului Comunitar Multifunc{ional,,Generafia PRO"
din satul Peresecina, raionul Orhei

REGULAMENT
de organizare qi func{ionare a Serviciului Social

plasament a victimelor violen{ei in familiile
in cadrul Centrului Comunitar Multifunctional,,GenerafiaPRO"

din satul Peresecina, raionul Orhei

I. DISPOZITII GENERALE

l.l Serviciul de Plasament a Victimelor Violenlei in Familiile, (in continuare SP a VVF) este un serviciu social, care
asigur6 in mod gratuit, pe o perioadd determinatd, plasament pentru femei - victime ale violenlei in familie, precum qi a
minorilor afla{i in ingrijirea acestora;
1.2 Scopul principal al SP a VVF este de a oferi plasament pe o perioadd determinatd de timp pentru femei - victime ale
violenlei in familie si minorii afla1i in ingrijirea acestora, inclusiv asisten{I informalionald qi referire c6tre alte servicii
sociale.
1.3 SP a VVF este amplasatd in cadrul Centrului Comunitar Multifuncfional ,,Genera(ia PRO" din satul Peresecina,
raionul Orhei (in continuare Centru);
1.4 SP a VVF igi desfdqoard activitatea in conformitate cu legislalia in vigoare: Legea Nr. 45 din 01.03.2007 cu privire
la prevenirea gi combaterea violenfei in familie; Hotlrdrea Nr. 1200 din 23.12.2010 pentru aprobarea Standardelor
minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenlei in familie;
1.5 Activitatea SP a VVF este monitorizatf, gi evaluatf, de citre Direclia Generali Asistenld SocialS gi Proteclie a
Familiei Orhei prin prezentarea rapoartelor de activitate.

II. PRINCIPIILE CARE STAU LABAZAACTIVITATII SP A VVF

2.1 SP a VVF i;i organizeazd activitatea inbaza urmdtoarelor principii:
a) respectarea qi promovarea drepturilor, intereselor gi demnitdlii persoanelor asistate (beneficiarilor);
b) non-discriminare;
c) asigurarea confidenlialitafi Ei eticii profesionale;
d) respectarea opiniei persoanei asistate (adult sau minor);
e) interdisciplinaritate Ei multidisciplinaritate;
f) asigurarea accesului la servicii de calitate;
g) asigurarea siguran{ei persoanelor asistate;

III. BENEFICIARII SERVICIULUI
3.1 Beneficiarii serviciului:
a) victime ale violenlei in familie: - femei, cuplu femeie-copil/copii minori;
b) copiii pot fi plasali doar dacd sunt insolifi de cdtre mamd sau persoana (de sex feminin) in ingrijirea cf,reia se afld;

IV.ORGANIZAREA $l FUNCTTONAREA SP a VVF

4.1 Admiterea beneficiarului in Serviciu are loc in modul stabilit de prezentul Regulament:
a) la solicitarea directd a beneficiarului;
b) la solicitarea reprezentantului APL;
c) la solicitarea asistentului social;
d) la solicitarea reprezentantului Poliliei;
e) la solicitarea Echipei Multidisciplinare Teritoriale/Locale;
f) la solicitarea altor institulii abilitate.

4.2 SP a VVF are ca obiect de activitate acordarea, in mod gratuit, a serviciilor de plasament de urgen!6, in conformitate
cu standardele minime de calitate Ei rdspunde nevoilor specifice Ei reale ale beneficiarilor asista{i:
a) asigurd primire, proteclie qi plasament de urgen!6 femeilor - victime ale violenfei in familie gi minorilor afla1i in
ingrij irea acestora;
b) asigurd beneficiarilor servicii de igiend personalI;
c) ofer6 beneficiarilor asistenta juridicf,, sociald, psihologicd qi medicald primarS;
d) acordi beneficiarilor suport informa{ional qi referire cdtre alte servicii sociale, prin intermediul Echipelor
Multidisciplinare Teritoriale ;

e) faciliteazd accesul gi informeaz[ beneficiarii despre sistemul de protec{ie sociali.
4.3 Aflarea beneficiarilor in SP a VVF nu va 6 luni, iar in cazuri exceplionale - 12 luni, perioadd in care, autoritalile in
comun cu beneficiarul/beneficiarii, vor identifica solulii viabile pentru fiecare cazinparte;
4.4 SP a VVF este amenajat conform standardelor de calitate, in corespundere cu particularitdlile individuale ale
beneficiarilor, din bugetul Serviciului;
4.5 Asistenla fiec6rui beneficiar, se realizeazd,inbaza unei fiqe de intervenlie. Plasarea in Serviciu, este coordonatf, cu
DGASPF Orhei. In dependen{d de caz, managerul cazului, implicl organele abilitate. De asemenea, beneficiarii sunt
referili cdtre alte servicii specializate din comunitate cu scopul identificirii solufiilor pentru calbeneficiar;



4.6 Nu pot beneficia de serviciile SP a VVF persoanele care manifestf, un comportament violent (verbal qi/sau fizic),
persoanele aflate in stare de ebrietate avansatS2, persoanele care suferl de boli contagioase3 sau persoanele care necesitd
ingrijire medical[ de urgenl6;
4.7 Calitatea serviciilor prestate de SP a VVF va fi evaluati de cdtre DGASPF Orhei;
4.8 Plasarea beneficiarului are loc in cazul in care se atest6 un pericol iminent pentru viala qi siguranla beneficiarului
qi/sau al copilului/lor minori aflali in ingrijirea beneficiarului;
4.9 Plasarea beneficiarului in SP a VVF este benevolI, temporarS Ei prevede inregistrarea in Registrul SP a VVF, cu
stabilirea gi specificarea unui plan minimum de intervenfie;
4.10 Evaluarea ini{iald (ancheta social[) a beneficiarului, se realizeazd de cdtre managerul de caz din cadrul CCM ,,
Generatia PRO" in comun cu asistentul social comunitar Ei EMD localE in dependen{[ de cazi
4.1I Procedura de plasare a beneficiarelor in SP a VVF, prevede prezentarea urmdtoarelor acte qi documente:
a) Cererea persoanei care solicitS plasament de urgenl6. in cerere vor fi indicate detatii generale despre cazul de violenld
in familie la care a fost supus5 persoana, precum qi alte detalii relevante;
b) Un act de identitate a persoanei care solicitl plasamentul de urgenld (BI, Paqaport, alt act ce atestd identitatea
persoanei).
c) Demersul AutoritA[ii publice locale;
4.12 Inregistrarea beneficiarilor SP a VVF, se va efectua in cadrul unui Registru unic care va asigura colectarea datelor
cantitative qi calitative privind numdrul beneficiarilor asistali. Structura registrului va include urmdtoarele date gi rubrici:
date de identificare ale beneficiarului (Nume/Prenume, seria qi num6rul actului de identitate prezentat); perioada qi durata
plasamentului (se va indica datalora intrdrii gi iegirii din SP a VVF); numdrul copiilor/minorilor care au inso{it
beneficiarul; numele specialistului responsabil de caz; cine a recomandat plasamentul. Registrul va fi disponibil la sediul
SP a VVF;
4.13 Preg[tirea iegirii beneficiarului din SP a VVF se efectueazf, de cltre managerul de caz sub supravegherea
coordonatorului qi in colaborare cu DGASPF Orhei qi/sau echipa multidisciplinarI.

V. MANAGEMENTUL $T PERSONALUL SP A VVF
5.1 SP a VVF este condus de managerul Centrului;
5.2 in activitatea sa Managerul se conduce de actele normative qi legislative relevante, dispozi{iile autoritAtilor publice
centrale Ei locale qi de prezentul Regulament;
5.3 Managerul este responsabil de organizarea activitatii SP a VVF qi de calitatea serviciilor prestate. Managerul
garanteazd beneficiarilor accesul la servicii de asisten{I specializatl pentru victimele violenlei in familie;
5.4 Managerul Centrului asigurS:
a) gestionarea resurselor financiare qi materiale, conform standardelor nalionale de contabilitate;
b) organizarea gi evaluarea activitatii personalului din cadrul proiectului, conform fiqelor de post;
c) completarea qi prezentarea extraselor din Registru qi a rapoartelor privind activitatea SP a VVD cdtre finanfatori,
parteneri qi autoritatea publicS;
d) confiden{ialitatea beneficiarilor SP a VVF Ei a datelor din Registru;
e) protec{ia datelor cu caracter personal a beneficiarilor SP a VVF;
f) reprezentarea SP a VVF in relaliile cu partenerii, institu{iile publice sau private;
g) accesul gi supravegherea instruirii continue a personalului.
5.5 Managerul incheie acorduri de prestare a serviciilor specializate cu alte organiza[iilinstitulii de profil, dupd caz. De

asemenea, Managerul incheie acorduri de colaborare cu organele de drept teritoriale in scopul asigurdrii protecliei fizice a

beneficiarilor gi a securit[1ii instituliei;
5.6 In cazul incapacitAlii temporare de exercitare a atribu{iilor de Manager, responsabilitatea pentru buna funclionare a

SP a VVF ii revine unui alt specialist din cadrul Centrului, fapt stipulat in fi;a de post;
5.7 Personalul angajat in cadrul Centrului, este format din specialigti care corespund necesitdlilor de func{ionare a SP a
VVF, conform legislafiei in vigoare;
5.8 Angajarea personalului se efectueazd in baza contractului individual de muncf,, conform legislaliei in vigoare a

Republicii Moldova;
5.9 Personalul angajat in cadrul Centrului, este obligat sd pdstreze confidenlialitatea informa{iilor cu privire la via(a
privatl a beneficiarilor, precum qi datele lor cu caracter personal, pe care le oblin in timpul exercitArii atribuliilor de
servic i u;
5.10 Personalul angajat in cadrul Centrului nu are dreptul sI solicite qi/sau sd primeascd de la beneficiarii SP a VVF sau
rudele/familia acestora careva recompense sau beneficii materiale Ei nemateriale pentru serviciile prestate;
5.ll Cu acordul prealabil al beneficiarilor, personalul angajat in cadrul Centrului anun!6 organele de resort despre
cazurile de violen{6 in familie, parvenite la SP a VVF, in termenii stabilifi de legisla]ia in vigoare;
5.12 SP a VVF activeazd conform unui program special (24124 ore), pornind de la necesitdlile de plasament, informare qi

referire a beneficiarilor catre alte servicii sociale;
5.13 Personalul angajat in cadrul Centrului igi desftqoari activitatea conform fiqelor de post, in localul destinat SP a

VVF, in conformitate cu orarul de lucru stabilit qi programele individuale de asistenff, a victimelor violenlei in familie.
VI. FINANTAREA SP a VVF

6.1 Cheltuielile aferente activitdtii SP a VVF sunt suportate din bugetul Centrului;
vrr. DisPozrTrr FINALE

7. Activitatea serviciului inceteazdinbaza deciziei Consiliului Raional Orhei, in corespundere cu prevederile legislaliei in
vigoare.



Standarde minime de calitate privind serviciul
Social de plasament a victinrelor violen{ei in lamilie

Secfiunea I
Nofiuni generale

L Serviciile sociale prestate victimelor violen{ei in familie sunt incorporate in pachetul de servicii prestate in cadrul
Centrului Comunitar Multifunclional ,,Generalia PRO" din satul Peresecina, raionul Orhei (in continuare Centru).

in sensLrl prezentelor Stanclarcle minime cle calitate pentru serviciile sociale prestale victinrelor violenlei in
fanrilie (in conlinirare --StandarcJele minime), noliunile utilizate se definesc dupi cunt urtneazi:
bencJiciuri de,yen,ic'ii benet'iciari ai serviciilol ofbrite cle Centru sunt victinrele violen{ei in larnilie: f'ernei ;;i cupluri
rnanri-copil/cop ii.
situttlii critice totalitatea circurnstanfelor psihosociale gi fizice care prezintd un pericol irninent pentru viata ti
integritatea fiziokrgicd ;i psihosociald a persoanei. necesitind interven{ie in regirn de urgen{d:
plan intlivicfual izat de usistanld document care stabilegte obiectivele pe termen scurt. rrediu sau lung. precizind
nrodalitdlile de intervcnlir'1i sprijirr purtru victinrele violenlei in f-amilie" prin care se realizcazd aclivildtilc;i serviciilc-
ariecvate cazului.

2. Centrul oferS beneflcialilor in nrod g:atuit servicii sociale specializate qi rispunde la nevoile specifice pi reale ale

flecirei persoane asistale:
a) asigurS prirnirea. protec{ia tri plasamentul victimelor violenlei in lamilie;
b) asigirrn servicii de igien[ personalS;

c) oi'erh asistcnld jLrridicd, sociala. psihologicd qi rredical6 de urgen{i:
d) acordS supofi inforrna[ional pentru gisirea unei locuin{e. a unei institulii ple;colare sau preunivcrsitare;
e) acordi educalie nonlbrmald in vcderea asimil[rii cuno;tin{elor ;i form6rii deprinderilor l]ecesare integrdrii sociale :

l) 1:romoveazi socializarea ;i dezvoltarea rela{iilor cu comunitatea gi/sau fanrilia;
g) laciliteaz[ accesul 1i inlbrmeazd beneflcianrl despre sislenrul de protec{ie socialf,:
h1 elaboreazi, in conrun cu benetlciarul, planul inciividualizat de asistenld irnpotriva oricirei lbrme de intiuiidare.
discrirninare, abuz pi exploatalel
i) sprijind cLrplul pdrinre-copillcopii in vederea dezvoltArii autonon,iei care ar favoriza reintegrarea acesluia in fanrilie

gi/sau cornun itate:

.j) rnonitorizeazi situalia postintegratoare a beneflciarilor in tamilie gi in comunitate.
3. Serviciile ofelile in cadrul Centrului reflectd prevederile Convenliei ONU asupra elirninhrii tuturor forrnelor de

discrinrinare fa{.l de t'emei. ratillcate prin Hotdrirea Parlarnentului nr.87-XIII din 28 aprilie 1994, precunr gi ale altor
conven{ii reteritoare la drepturile ornului Ia care Republica Moldova este pafte.
4. Drepturile fiecdrui beneficiar surt rccunoscute, r'espectate ;i pronrovate.
5. AsistentLrl social coordonator de caz din cadrul Centrului elaboreaz6 pentru fiecare beneficiar un plan individualizat dc

asisten![, in baza cdruia i se oferii selvicii de calitate.
6. Personalul Centrului asigurf, herreflciarilorrelalii de parteneriat bazate pe sincc'ritate. onr'stitate 9i atitr.rdine pozitiv[.
7. Dreplurile bencficiarilor la intirnitate ;ii la viali privata sunt respectate cu strictete.
8. Datele cu privire la beneflciarii Centrului sunt coniidenliale.

Principii de prestare a serviciilor sociale
in cadrul Centrului - Standardul I

9. Scopul activiti[ii Centrului derivd din principiile fundarnentale care deterrninl aspectele lunclionhrii acestuia. Aceste
principi i sunt unnitoarele:
a) respectarea gi promovarea drepturilor. intereselor ii demnitAtii persoanelor asistate - adoptarea unei politici clare cle

condarnnare a violenlei in larnilic iu toate lbrmcle sale. Victirnele care se adleseazi la Centru nu trebuie si of'ere probe
ale violcnlei la care au fbst supuse. Este inrportant sA li se acorde incredere gi si fie tratate fira idci prcconcepute;
b) asigurarea accesului la servicii de calitate profbsionalisrnul este o condilie prcalabilS pentnr punerea in aplicare
integrald a principiilor'. Personalul trebuie sd Iie instruit adecvat. Se vor elabora dispozilii corespunzatoare pentrLl
fbnnarea continui a personalului. Nurnirul de angajali trebuie sd corespundi rumdmlui de beneficiari. pentru a li se of'eri
sprijinul pi serviciile necesalc. i'r prestarea serviciilor personalul Centrului este asistat de cdtre voluntari. Resursele
financiare trebuie si fie gestionale in mod econornic qi eficient. Serviciile prestate de Centru vor fi veriflcate prin inspeclii
ale calitalii;
c) nondiscrinrinarea centrul trebuie si fle deschis pentru toate victimele, indif'erent de rash. culoare, ser, religie. opinie
politicd, nalionalitate, alrartenerltdetnici qi sociali" stare civild, dizabilitate, statLrt HIV etc.i
d) asigurarea confidenlialit[{ii pi eticii profesionale - pentru a prote.ia drepturile beneficiarilor $i iutegritatea lor, esle
necesar ca acegtia si lle in drept si decidS care infornra{ie poate fi divulgatd. Prin urmare, nici cl infbrna{ie nu ar trebui sa}

fie transrnis[ in extet'ior de cdtre personalul Centrului fbrf, consim[dnrintul beneficiarulni. Ercep{ie fac cazurile in care
viala tri sindtalea beneficiarului sunt in pericol (de exerrrplLr. tentative de sinucidere, pericol acut din partea partcnerului
violent sau abuzarea copiilor de cdtre beneliciari). Benet'icialii trebLrie si aiba. de asenrenea, dleptul de a prinri consiliele
;i spriiin. fhrii a dezvalLri idenl.ilatea ior:
e) resltectarea opiniei persoanei asisttrte (adult sau copil) - este irnpnrtaut sE se respecte dleptul beneflciarului de a decide
cu privire la viala sa. Speciali;tii de resort nu trebuie sf, exercite presiuni asupra benellciarului in luarea deciziei. Este
inrportant ca victinta sd congtientizeze cf, nurnai ea este in situa{ia de a decide 5i ci decizia ei va fl respectatd. Scopul unci
intervcnlii este de a pune capil violenlei, nu de a pulie caplt relafiei
t) interdisciplinaritate r;i rnultidisciplinaritatc - protecJia qi asisten{a in cadrul Centrului se realizeazlt de citre o cclrip[
prof-esionistS. carc are sarcini Ei responsabilitSli parta.iate. Cazurilc se solir{ioneazd prin procedura re{elirii. in baza unci
abordiri multidisciplinare. cu inrplicarea. in caz de necesitale, a speciali;tilor din afala Centrului;
g) deschidere citre cotnunitatc .. acesta sc rcl'er5 la relalia cLr publicul prin intermediul carnpaniilor de sensibilizare. in
scopul credrii 5i influenldrii discursului public, comunicdrii ;;i percep[iei violenlci in f'arnilie gi existenfei centrelor.



Violenia in larnilie coutinul sf, lle un subiecl tabu in rnulte 1dri, de aseea campaniile inlbrmatrionale iniliate gi gestionate
de citre centre.ioacd un rol de prolxotor al drepturilor orrului ;i au inrpact educativ in ceea ce prive;te contportanrentul
nonviolent.
10. Centrul colaboreazi cu autoritAtile administraf iei publice Iocale din unitatea adntinistrativ-teritoriald in care
firnclioneazii. preourn qi cLr Ministerul Muncii, Protec{iei Sociale;i l'arniliei, prezentindu-le inlbnnafii cu privire la
activitatea desli;urati, in rnod regularnentar'qilsau la solicitare, dar nu mai rar dec6t o datd in an.
l l. Fondatorul aprobi Itegulamentul intenr de organizare qi funclionare. in baza Regularnentului-cadlu de olganizarc ai
flnc{ionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenlei in tarnilie, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 129 din 22
f'ebruarie 20 10. care stipuleaza obiectivele, activitatile qi serviciile of'erite. modul de organizare interni a spatiilor
Ccntrului, drepturile qi responsabilit6lile anga-latrilor qi ale beneficiarilor'. resursele Llnrane qi rnanagementirl Centrului.
12. Administra{ia Centrului asigura fhrniliarizalea personaiului Centrului gi a beneficiarilor cu prevederile
l(cgularnentului de organizare qi iunclionare.
13. Organizarea spaliulLri qi a activitililoroltrite de Clenlru are la bazf, rnodelul familial.

Arnplasarea gi amenajarea interioari - Standardul ll

14. Centrele existente, a clror locafie esle cunoscutd la data inlririi in vigoare a prezentelor Standarde, vor tuncliclna in
continuare.
l-5. Centrul este anrplasat ?n localiti;ile in care este asigulat accesul la nrijloacele de transporl, care penrit organizarea
aotivitAlilor in exterior qi accesarea dif'eritelor selvieii contruitarc: sociale..juridice, nredicale, eclucalionale. plofcsionale,
cr:lturale. de petrecere a timpului liber etc.
16. Certrul luncfioneazl conform regulilor qi norrnative lor in vigoare aprobate de Ministerul Sinata{ii.
17. Cenlrul poate fi plasat intr-un edifrciu propliu sau ?n sediile unor institu;ii sociale. Nu se permite arnplasarea in
subsoiuri. incdperi fdr6 iluminare naturalf, sau urnede.
1 8. Centrul trebuie sd dispund de inciperi destinate procesului instructiv-educativ, a cdror suprala{i corespunde nolmelor
sanitare in vigoare.
19. Centrul trebuie sd fie asigurat cu apeduct. canalizare, incdlzire, energie electlica. gaze natLrrale (dupd caz), sisleme de

ventilare. iluminare naturalf, gi sd dispunb de autoriza{iile de firnclionare previzute de legislalie.

Beneficiarii Centrului - Standardul I Il
20. Centrul este organizat in colespundele cu necesitdlile specifice ale beneficiarilor gi dezvoltii selvicii specializate
pcntru proleclia gi asistenla victirnelor violen{ei in farnilie. constituindu-se dup6 criteriul de sex al beneflciarilor (centle
penlru i'enrei ii centre peutru birbati).
21. Bengflciari ai Ce ntrLrlui sint:
a) t-erneile victinre ale violengei in farnilie;
b) bhrbalii victirne ale violenlei in lamilie:
c) cuplurile rnanrd-copil, victirne ale violenlei in lanilie :

d) cuplurile tat6-copil, victirne trle violen{ei in larnilie.
Sec(iunea 2

Admiterea gi plasamentul in Centru.
Admiterea beneficiarului in Cenlru - Standardul lV

22. Adrniterea in Centru a victinrelor violenlei in larrilie se el'ectueazi respectindu-se principiLrl nondiscritninlrii.
23. Procedura de admitere in Ce nlru:
a) admiterea in Centru se realizeazi la prezentarea dosarului pcrsonal al benetlciarului de cille organul teritorial de

asisten!6 socia[6.
[r) in cazuri de urgenfa se electueazd primirea beneliciaruluiin orice rnonrellt.

2,1. ln situaliile ln care le sirrt sernnalate cazuli de violen(5 in l'amilie. cetrtrele colaborsaz.l cu organele teritoriale de

poli{ie. conlbrrn legisla{iei in vigoare.
2-i. ln cazul plasirii cuplurilor pirinte-copil/copii. uranagerul Cenlrului este obligat si iufbrreze inre<iiat auloritatea
tutelari teritoriali.
26. Nu se adrnite plasarea persoanelor cu fbrrne active de inlbc{ii (tirberculozd. nralarie. boli inlcclioasc intestinale Ei alte
nraladii contagioase) ce pot pulle in pericol siniitatea bene{lciarilor'gi a personalului ccntrLrlui.
27. Nu se adntit in Centm persoanele date in cAulare de ciitre orsanele de clrept penlnr conrilerea laptelor penale sau cele

care incearcd sI se ascundd de-iustilie.
28. Nir se adntit in Centt'u pet'soanele at'late in stare de ebrietale alcoolicS sau narcotica. Nu vor beneficia de asistenlf,
persoanele care. in timpul a115rii in Centru, consullle subslan{e narcotice qi biuturi alcoolice.
,9. Persoaltele cLr handicap fizic sau rrrinlal vor'1r adnrise in Centrr.r la decizia coordonatornlui de cerz;i a rnanagerului
Centrului, numai dupd o evaluare prelirninala gi doar irr cazul in care condiiiile exislente corespund neccsitStrilor specifice
de ingrijire.
10. tlcneflciarii de servicii s'int inlbrmali despre drepturile 5i obligaliile ce le revin pe toala durata plasarnenlului.
31. l,a adntitcroain Centru beneficiarul senrneazicu adrninistra;ia Centrului un conlract de rezidenfi (conlbrrn anexei nr.

i la prczenlcle Standarde).
32. Contractul se inlocmeqte de cdtre reprezentantul adrninistraliei 1i beneficiar, Ia rnonrentul admiterii bcneficiarului in

Centru" conftrlm nrode.lului contractului de rezidenl6. AdrninistraJia Centrului poate elabora, in baza modelului
contractului de rezidenfa anexat. propriul corltract de reziden(i, cu respectarea principiului libertSlii contractualc a

pdrlilor.
3i. Evaluirrea cornplexd a beneficiarului se realizeazi de cilre coordonatorul de caz desctnnat. in comun cu asistentul

social cornunitar. Planul individualizat de asisteuli se revizuiegte lurtar sau ori de cite ori estc ltecesar. penlru il ti adaptat

la ncvoile sociale nou-apdrule.



3'1. Pentru tlecare bcnellciar al Ce:ntrului se va intocnri un dosar personal. care va cuprinde date personale. date despre

lamilie, studii gi calillcare. fiqa medicalS. alte acte necesare qi utite pentru fiecare caz ir.t pafte. o ancheth sociala care sa

evidenlieze cauzele situaliei de risc social. planul individualizal de asisten{i.
35. l,a adnriterea beneficiarului in Centru, coordonatorul completeazi fi;ia de inregistrare plimard a cazului (confblrn

anexei nr.? la prezentele Standarde).
Plasamentul beneficiarului in Centru - Standarclul V

36. Centrul asigurd beneficiarilor plasanrent ternporar qi asistenli specializat5.
37. Pe parcursul plasarnentului beneficiarului. asistenla specializatd va include garna serviciilor specificate in punctul 8

din RegulamentLrl-cadru de organizare;i funclionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenlei in familie. aprobat
prin Hotirilea Gr"rvernului nr. 129 din 22 februarie 20 10.

38. Asisten{a beneficiarului se lealizeazd in baz.a plarului individualizat de asisten{a. care stabileqte modalitalile dc
interven{ie qi sprijin pentrLr viciinra violenlei in t-arnilie, identiflcind activrtdtile 1i serviciile adecvate cazului.
I9. PlasarrentuI beneflciaruIui in Centlu incIude:
a) perfectarea qi actualizarea dosalului benellciarului de cdtre coordonatorul de caz in parteneriat cu organul teritorial cle

asisten[6 sociald:
b) evaluarea complexi a neccsitililor beneflciaruluil
c) elaborarea, in terrnen de l5 zile cle la adnriterea benef iciarului in Centru. a planului individualizat dc asisten{d (conlornr
docunrentului ,.Managernentul de caz-- ghidul asistentLrlui social". aprclbat prin Ordinul nrinistrului rnuncii. protecfiei
sociale;i farniliei nr. 7l din 3 octonrbrie 2008. anexa nr.4) de cdtre coordonatorul de caz. cu participarea directir 5i
nenr ii locitd a beneflciarul ui:
d) revizuirea planului individualizat dc asisten{5 lunar sau ori de cite ori este necesar. pentru a fi adaptat la nevoile sociale
nou-apdrute:
e) stabilirea in PIan a domeniilor de intervenlie, a activitdtilor concrete ;i a terrnenelor de realizare:
1) coordonarea de chtre coordonatorul de caz a tuturor activit[tilor specialiqtilor. inregistrind, cel pu{in o dati la fiecare
doui sdptdmin i, evol ulia cazu lu i. in 6aza rapoartelor spec ia I i;tilor:
g) reevaluarea lunarf, de citre coordonatonrl de caz, in corrun cu asistentul social cornunitar, a planLrlui individualizat de
asisten{i Ei unnf,rirea eficienlei activitatilor planificate: fharea conch-rziilor reevaluf,rii in dosarul henef'lciarului:
h) familiarizarea beneflciarului cLr rezultatele reevaluirii planului individualizat de asistentd.

Secfiunea 3
Tipurile de servicii prestate in cadrul Centrului.

Servicii de plasament in cadrul Centrului - Standardul Vl
40. in cadrul Centrului beneliciarul dispune de condilii cle trai in siguran{[ Ei corespunzltoare necesitdlilor acestuia.
zll. l-a cercrea scrisi a victirnt'i. accstcie i st'asigirrd protec{ie irnpotriva agresorilor.
42. Dorrniloarele trebuie si corespLrndi urnritoarelor cerinle:
a) beneliciarii sint plasa{i in camere comune sau, in cazul cuplului plrinte-copil/copii - individuale, utilatc in
confornrilate cu necesitl4ile adultului qi ale copilului: nobilier'. pat pentrLl adulqi. pltutr penlru copil, noptierh, dulap pentru
haine, scaun;
b) carncrele comune vor dispune de maximum 2 locuri cu un spatiu de cel pulin 6 nr2 pentru fiecare persoani, iar'

camcrele pentru cuplul pdrinte-copilicopii- de nraximurn,i locuri cu un spatiu de cel pulin 20 rn2,

c) beneficiarul contribuie la anrena.iarea spaliului prin individualizarea inciperii;
d) prizele, gearnLrrile. scarile etc. sunt protejate pentnl prevenirea unor eventuale accidente:
e) lenjeria de pat se schiurbi in lunclie de necesitili, dar nu mai rar decit o datd la 7 zile:
1) canrcrele sint rnenlinute intr-o stare corespunzitoare de curd{enie;i igien[: igienizarea zilnici este asigurati de

benellciar.
:13. C--cntrul reprezinli un loc irr care beneflciarii vin cu experienle similare. Spaliile conrLrnc sirrt destinate petrecerii
timpului liber gi organizirii dilbritelor ac.tivitili, irnpdrtdgirii experientei tr5ite:
a) spatriul este dotal cu mobilS Ei echiparnent pentru odihnS. jocuri. activit6fi de socializare 1i discufii tetnatice in grup
(fbtolii" scaune" rnasf, pentru reviste, materiale educative, echipament audio/video etc.):
b) Centrul dispune gi de un spa{iu destinat petrecerii timpului liber al cLrplului pdrinte-copil.
4.{. Centrul dispune cie o carneri de vizitd, care este dotatf, cu nrobilier adecvat.
45. Spatiite igienico-sanitare rebuie s.I corespundl unnitoarelor cerinle:
ir) Centrul disptrrrc dc gruptrri sanilale sepirrate pcntru personal. benellcirri gi vizitatori:
b) numirul grupurilor sanitare se stabileqte in functrie de nr.rrnirul beneficiarilor'(in raport de I la 4);
c) Centrul este dotat cu un spatriLt special pentru pistnrea rnaterialelor igienico-sanitare. inaccesibil copiilor" gi o

spdlatorie pentru inrbricfuninte, lenierie de pat ;i de corp;
d) spdl5toria cste dotati cir ma;ini autorxate de sp6lat pi uscat. cu fier de cdlcat gi mese pentm netezit;
e) fiecare beneflciar este responsabil de spilarea ruf-elor personale;
1) grupLrrile sanitare sunt asigurate cu api rece gi caldd permanent;i pennit respectarea intintititii beleficiariloq
g) glupurile sanitare sint curi{ate qi igienizate zilnic de c6tre personalul de deservire.

46. Izolatorul trebuie sf, respecte unndtoarele cerirr[e:
a) Centrul dispune de spalii speciale, anrena-iate in calitate de izolator. pentru evitarea unui evcntual pericol de intbctare

a beneflciarilor:
b) izolatorul este amplasat obligatoriu la parter, cu iegire separatd gi lavoar pentru necesitSlile personaluluil
c) izolalortrl este destinat pentrLr izolarea persoanelor ce manifest[ senrne de irnbolndvire acutd gi pentru plasalea

beneflciarilor adrni;;i in reginn de urgenfd. in vede.rea igienizirii. precum qi pentru izolare a acestora in perioada de
exarninare nreclicald;

d) izolatorul constd din salon gi gnrp sanitar sepalat gi ale in dotare: pat pentrut rnamd, pat pentru copii. scaun. noptiera.
masi de infhqat. co$ pentru lenieria rnurdarf,.

47. BLrcitdria trebuie s5 satisfacii urrnitoarelc cerin{c:



a) Cenlrul dispune de un spaliu de produclie - bucA6rie, itr care se pregiteite hrana. Ei de un spa{iu de servire a nresei.
La pregdtireahranei se vor fblosi malerii prime agroalimentare. inclusiv sub formd de sernipreparate, cur6tate, por{ionate
gi ambalate:

b) spa{iile pentru prepararea qi servirea rnesei corespund cerinlelor stipulate in regulile gi nonnativele sanitaro-igienice
pentru r,rnitd{ile de alirnenta{ie publici. aprobate prin }.lol5rirea C'iuvelnulr"ri nr. 1209 din 8 noienrbrie200T;

c) la prepararea hranei se adntit anga.lalii CentrulLri cu pregitire prof-esional[ in acest domeniu. care delin cerlificate
nredicale cu menfiunile respective privind controlul medical gi instruirea igienici:

d) in cazul in care Centrul este parte a unei irtstitulii sociale, acesta beneficiazd cle serviciile bLrcdtdriei institu{iei
respective, autorizate sanitar. in conlornritate cu prevederile legislaliei in vigoare.

Se rvicii de sfiniitate in cadrul Centrului * Standardul Vl I

48. CentrLrl acordf, urnrdtoarele selvicii de sinltate: supraveghere nredicald, asistenlf, rnedicalS de urgenld 1i pronrovarea
rnodului sdndtos de viag.
4t). Fiecare beneliciar, la tnomerttul adnriterii in Cenlru. va fl consultat de personalul rnedical.
50. Serviciile de asisferr{d rnedicald printari qi specializatd. la necesitate, sunt oferite [reneficiarilor de instituliile

nredic,ale leritoriale. in corcspundere cu prevederile actelor nonnativc in vigoare.
51. Ccntrul dispune de proceduri clare cle ac{iunc in caz cle acciclente sau de inrbolndviri. in cazul adnritet'ii in regir:r cle

urgent5" lreneficiarul este plasat in centru prin izolator, unde are loc erarninarea gi supraveghet'ea medicalS initriald,
efectuarea investigaliilor necesare.

-52. Centrul dispune de un cabinet medical pentru acordarea asistenfei medicale de urgen{d. Cabinetu} medical este dotat
cu mobilier (mas[ dc birou, scaune. dulap penlru pAstrarea nredicanrertelor), aparataj;i dispozitive medica]e (fi'igider.
tennometre. tonorretrll. fbnendoscop. spatule de unicd folosinld, casolete. lamph de cuart etc.). set de rnedicarnente gi

inslrurnente pentru acordarca asislen{ei nredicale de urgenfi, preparate aseplice Ei dezinf'ectante. ustensile pentru
dereticare qi curilenie gerreralS.

53. Centrul dispune de persorral medical (nredic sau asistent6 rnedicalS). care of'erI asisten{5 rnedical.l de tip protilactic,
asistenfi nredical5 copiilor lrolnavi qi plirnul a.julor ir situatii de ulgen{d.

54. Datcle de conlact a1e personalului rnedical sunt afigate la loc vizibil gi accesibil pentru beneliciari.
5.i. Centrul dispune de proceduri clare pentru inregistrarea. depozitarea, distribuirea pi adrninistrarea rnedicamentelor"

pleculx $i pentrul gestionalea deqeulilol niedicale.
56. Prirnul a.jutor in situalii de urgenfd:

a) personalul centn-rlui acordi primul a"iutor in caz de urgenld;
b) asislen{a medicali de urgen{i. in caz de necesitate, se acoldd de serviciile de urgenfl.

Scrvicii psihosociale in cadrul Centrului - Standardul Vlll

-57. Serviciile psihosociale se organizeazd intr-un spafiu securizat cu destina(ie specialil. amenajat confbrtabil. pentru a

incura.ja disculiile dintre beneficiali ;i personalul Cenlrului.
58. Setviciile psihosociale sunt ol'erite de psiholog/asistenl social/psihopedagog q;i inclLrd consilierea psihologicS.
spriiinul psihologic qi suportul social acordal victinrelor violenlei in lamilie. in scopul reabilitArii psiholosice pi dep5;irii
situalici dc crizi.
59. Scsiunile de consiliele se deslh;;oali respeclindu-se intirritatea beneliciarului. pentru a ise asigura conlirrl 1i

incrcdere.
60. in funclie cle necesitatc, lrerel'iciarii pot apela la servicii cle consiliele inclividualS;i de rrup.
61. Sesiunils'de consilierc se deslhlotrri in6aza unor obieclive clare. stabilite in cornun cu benellciarii.
62. Confinutul sesiunilor este inrcgistrat/consenrnal in fi5a de obscrvalie (conlbrm anexei nr.3 la prezerrtele Standarde).

inrpleuni cu propuneri/recomandiri pentru unndtoarele sesiuni. Iriqele sunt anexate la dosarul benellciarului.
63. Sesiunile individuale sint de tip suportiv. terapeutic 5i educativ. iar cele de grup sint dclerrninatc de tbrnra grupLrlui:

suporl. grup de disculii etc.
64. Sesiunile de consiliere au la bazd priucipiul reabilitdrii psihologice a vicairnei vioien{ei in tantilie gi ur-rniresc

depirgirea sitLraliei de crizi;i lbrnrarea unnltoarelor cuno;tin{e. deprinderi gi abilitili:
a) cLrltivalea incledelii in sine;i in alte persoaile:
b) tixnarea deplinderi sociale:
c) dezvoltarea capacit5lii de a lua decizii:
d) oblinerea de iniornralii privind serviciile sociale qi de plasale in cirnpul rnuncii;
e) clezvoltarea abilit6lilor privind gestionarea tinrpului, a banilor qi depi;irea clizelor.

Servicii de consiliere juridicl in cadrul Centrului - Standardul IX

6-5. Serviciile de consiliere jLrridicd se olganizeazi intr-un spafiu securizat cu destinaiie special[. arnenajat con{ortabil"
perltnl a incuraja disculiile clintre beneficiali gi personalul Centruiui.
6(r. Scrviciile de consilicre -iuridici s?nt oleritc dc iulist qi includ consilicrca juridicd in urnritoarcle donrcnii: legislalia
specil'icii privind protcc{ia inrediatd saLr de lungd durala in c,azurile de violcnlf, in larrilic. dt'cplurile victirnei. suport in
oblinelea ordonan{ei de proteclie, legislalia privind actul de cisf,torie qi divorl, drepturile pirintclti. tegislalia plivincl
rniglalia. legrslirlia penali, prevedelile cu privire 1a asigurarea rnedicald qi socialS. suporl in vederea gisirii unui ar,ocult, itt
caz de necesitate. 5i spriiin in vcderea pelfeclirii actelorjuridicc

Servicii de reintegrare in fantilie ;ii/sau in comunitate - Standardul X



67. Centrul acorda servicii de reintegrare iu tanrilic yi sau in cornunitate a lictinrelor violentei itt familie. l-oate
activitalile desli;urate in Cenl.ru au in vedere caractenll telnporar al plasamer-rtului qi se orienteazl spre identificarezr unci

solLrIii durabile de reintegrare in farnilie gilsau in coutunitate.
68. Iiosibilit[1ile de reintegrare in lamilie;ilsau in conrunitate a beneflciarului sint studiate qi analizate de speciali;tii
Centrului din rnornentuI plasanrentului acestuia.
69. Beneficiarurl este considerat un partener activ. implicat ?n procesul de reintegrare in familie;iisau in comunitate.

70. Coordonatorul de caz organizeazivizile qi intilniri cu tamilia biologic[;i/sau extinsi, cu potenfialii angajatori sau cLr

alte persoane, pentl'u evaluarea posibiliti{ilor de integrare sociofarnilial6 (confbrm documentului ,.Managernentul de caz

ghidul asistentului social". aprobat prin Ordinul nrinistrului muncii, protecfiei sociale qi larniliei nr.7l din 3 octornhrie
2008. anexa nr. 3).
71. Serviciile de reintegrare in fanrilie gi/sau in cornunitate inclLrd aspecte legate dc realizarca nrhsulilor necesare pentnl

stabi I irea relali ilor cLr:

a) {'anrilia biologicir sau cxtins6;
b) angajatorii in vederea incadririi in cimpul rnuncii, urnrarea cursurilor de (te)calificare prof'esionald:
c) instituliile de invlfirnint - pentru continLrarea sludiilor beneficiarLrlui qi ale copiilor acestuia. dupd caz:

d) autoritdlile administraliei publice locale' in vederea ghsirii unui loc pemranent de trai dupd iegirea din Centru:
e) alte institufii care oferi servicii relevante solu{ionarii cazului.
72. Centrul deline inlirrnralii cu privire la of'erta de pe piala rnuncii" inbaza datelor of'erite de agenliilc teritoriale perrtru

ocuparea fbrlei de nrunci" prccurn iri in baza unor acorduri de colabolare cu institLrliile interesale.
73. Coordonatorul de caz asisti bcncllciarul la ie;irea din Centlu.

incetarea plasamentului in Centru.
Servicii de monitorizare - Standardul Xl

74. Reintegrarea beneficiarului in farnilie s;i/sau in comunitale const;tuie scopul de bazd al activitaitilor inclLrse in planul
individuaIizat de asisten{h.
75. Bcneflciarul este pregdtit de citre specialigtii CentrulLri pentru ieqirea din Centru.
76. In perioada de pregdtire a reintegrdriiin farnilie gi/sau in cornunitate abeneficiamlui, coordonatorul de caz:

a) realizeaz,i evaluarea finald a necesitdlilor beneficiarului;
b) efectueazi vizite in cornunitatea/I'arnilra in care urmeazd a ti reintegrat beneficiarul;
c) asigurd irnplicarea autoritatilor adnrinistra{iei publice locale, in special a serviciului de asisten!5 sociald comunitari. in
plocesul de reintegrare a beneficiarului:
d) asigLrri ref-erirea benet'iciarului la serviciile sociale eristente in conrunitatea in care urmeazf, a fi reintegratl
e) indepline;te tbrrnalitalile adnrinistrative;i legale necesare pentru iegirea benellciarului din Cc'ntru.
77. Coordonalorul de cerz. cu cel pLr{in doui sf,ptinrini ?nairrte de ieqirea benet'iciarLrlui clin CentrLr" contacteazai serviciLrl

de asistenf6 social6 cornunitarf,, infcrrnrindu-l despre sitLra;ia benef'jciarLrlui qi pleluarea monitoriziriicazului.
78. Dupi p[r'Isilea CentrLrlui, beneflciarul poate accesa servicii postrezidentiale de acompaniere gi consiliere pe o
pcri()ada dc ccl pulin -l lrrrri.
79. Rezultatele nronitorizirii sunt inresistrate in flgele de monitorizare post(re)inlegrare, care se anexeazi la dosar
(conlbrm anexei nr. 4 la prezentele Starrdarde). [:'i;a se cornpleteazf, de cdtre asistentr-rl social coordonator dc' caz. in
conruu cu reprez-entanlii autoritirlii administraliei publice locale. Datele personale colectate care se ref'erd la calcgclr ii
spe.ciale vor l'i Lrtilizale (inindu-se cont de prevederile I-egii nr. 17-XVI din l5 {ebruarie 2007 cu privire la protectia
datelor cu caracler personal.
80. lncetarea bruscd a rezidenlei beneliciarului^ ca urnrare a rezilierii contractului de rezidenfd, poate avea loc in cazulile
incdlcdrii repetate de c6lre beneliciar a Regulamentului de ordine intelioard al Centrului sau aducgrii unor prejudicii altor
benellciari, personalului sau bunurilor Ceutrului.

Sec(iunea 4
Managementul Centrului - Standardul XII

81. Managerul Centrului este responsabil de calitatea serviciilor prestate beneflciarilor.
82. Managerul aplica proceduri clare:
a) de evaluare qi de monitorizare a activitdtilor des{hqurate:
b) de selectare. de evaluerre. de fornrare. de atestare qi de sprijinire a personalului;
c) de linere a contabilit5lii gi de raportare financiar6;
d) cle transnritere a infbrnra{iilor in interiorul ;i in afala instituliei. Infbrmafiile oblinute sint considerate confiden[iale 5i

pot fi transmise in afara irrstituliei ntrrnai ctr acordul expres al beneflcianrlui. Exceplii constituie cazurile de pericol pentrr.r

viala sau s6natatea benellciarilor sau cazurile in care nedivulgarea acestor infbrrnalii poate fi dezavantajoasi pentrLr

acegl ia.

83. Speciali;tii Centrului trebuie sd dispLrnd de pregdtirea qi competen{ele prof'esionale corespunzitoare pentnl er lucra cu

victirnele violenlei in larnilie, larniliile accslora, cornunitatea, autoritilile adrninistra{iei publice locale. alli preslatori dc
servicii etc.

84. Pentlu speciali;tii Centrului se intocrnesc gi se aplobi fipe de post, care inclLrd:
a) atribuliile;
b) responsabi I itdti le;
c) drepturile;
d) studiilelcalificarea necesare pentru ocuparea postului respectiv;
e) experien{a gi vechirnea in muncd:
f) relaliile de subordonare gi modalitdtrile de cornunicare pe verticali gi orizontald;
g) atribuliile concrete fa15 dc benellciari qi tald de ceilalli angajali ai Centrului.
85. Centrul dispune de proceduri clare privind situaliile care necesitf, inlocuirea in regim de ur.qen!f, a unui specialist.
86. Centrul dispune de spalii special amena.iate (sigure ;i inchise) pentru depozitalea dosarelor beneficiarilor de servicii.
87. Responsabilitatea pentru cotnpletarca dosarelor beneflciarilor de servicii, precurn 1i pentru arhivarea acestora rcvine

coordonatorului de caz.



88. Infornraliile cuprinse in dosar sint confidenliale.
89. Inl'orntafiile despre beneflciar sint dituzate nunrai cu acordul scris al acestuia. Acordul scris se anexeaza la dosarul

bene liciarLrlu i.

90. Dosarele arhivate ale beneficiarilor se pistreazd pe tennen nelirnitat.
Managementul resurselor umane - Standardul Xl I I

91. Centrul dispune de o organigrarnl de personal dirnensionatd qi structuratd ?n func{ie de rnirirnea institLrliei 5i de
nevoile benefi ciari Ior.
92. Personalul Centrului este anga.iat prin corcurs. confornr legislaliei, nel-iind adrnisi anga.jarea persoaneior lili

prcghtirea ;i calificarea corespunzitoare.
93. Personalul Centrului esle constituil din: personal adrninistlativ" personal de asistenla socialS, psihologici. juridic6,

pedagogicii. nredical6 qi personal auxiliar.
94. CentrLrl cste condus de un nrattagel cu studii superioare in donreniu;i experienl6 profcsionall de nrinirlurn 5 ani qi de
un Inanager ad.junct. Managerul poate cumula o alt5 funclie culenli (in dorneniul pedagogiei. psihologiei. dreptului,
asisten{ei sociale. rredicinei. psihopedagogiei etc.).
95. Rata de incadrare (nutnirul de postLrri in raport cu nurnirul de bcneilciali de servicii) este calculatd in funclie de

caracteristicile;i nevoile bene llciarilor Centrului. preculn;;i de capacitatea totald a institu{iei.
96. Asigurarea sccuritdlii reprczintir o rcsponsahilitate dc baz.A a nranagcrului Cenlrului. Lleneflciarii necesili un loc
sigur. unde sir fie prote.ja{i irnpolriva conrporlarneutului violcnt al agresorulni.I'olodat[, sccuritatea lrebuie sd lle
asigurath qi pet'sonalLrlui Cenlnrlui. care de aselnenea eslc supus unui risc nra"iol din partca agresorilor. Pentru asigurarea
prolecliei lizice a bencflciarilor gi a securit6lii institu;ici. rnanagerul inchcie acorduri de colaborare cu organele teriloriale
dc poli;ie.

Formarea personalului - Standardul XIV
97. Personalul Centrului bene{lciazi de fbrmare iniliald de specialitate.
98. La etapa de anga.jare, personalul urmeazl progranre de fbrnrare speciflcd Centrului (reabilitarea victirnelor violenlei in
laurilie. psihologia abuzului, u'retode de deplqire a situaliilor dc crizi etc.).
99. Angaja{ii Centrului beneflciazd de posibilitatea cle a uuna programe de fornrare continui cu o duratd totali de cel

pu(in ,{0 ore anual.
100, Personalul palticiptl la serrinare" confbrin{e naJionale gi interna[ionale. sesiLrni de conruniciri qtiinlifice etc.
l0l. Voluntarii pot activa in Centru dupi ce urnreazi ull progranr de fbrnrare de nrininr l) ore cu privire la specificul

nrurrcii irr irstli'l dc irrstitulii.
102. in baza necesit6[ilol cle lbrrnare pro{'esionali identiflcate. se elaboreazir planul de fbrnrare conlinud a personaiulLri

Centrului.
103. Managerul Cenfrului este lesponsabil de elaborarea gi realizareaplarnului de fbnnarc continLrS.
104. Personalul care activeazdin cadrul Centrului vir fi supus exarnenului nreclical la fiecare 6 luni :;i instrLririi igienice.

Supervizarea;i evaluarea personalului * Standardul XV
105. Centrul dispune de un sisaern el'icient de evaluare gi sLrpervizare, speciali;tii fiind supu;i evaluf,rii obligalorii la

rnonre ntul anga.j[rii gi cvaluirilor anLrale .

106. Clentt'ul elaboreazii propriile grile de evaluare a personalului. in baza unor crilerii precise.
i 07. Procesul de evaluare se bazeaz[ pe:

a) rezultatele oblinute:
b) atitudinetr l'a[5 de activitalile din cadrul CentrLrluil
c) participarea la prograrne de lbnrare proftsional[.
108. Sesiunile de evaluare;i supervizare au loc Iunar, anual" precurn 5i ori de cite ori este necesar.
109. Sesiunile de supclvizare se desfbgoard individual 9i in grup gi fin de:

a) ilnurnite cspt'ctt'alc rrnttI citzuri corrcrele:
b) rretodele aplicate;
c) sarcinile specialistului;
d) starea erlrofionalii a specialistului:
e) rrrodalitatea de transrnilere a experienlei. de discutare a cazurilor rnai dillcile:
tJ identificarea soluliilor de consolidare a spiritului de echipi.
110. Sesiunile se destb;oarf, planificat qi organizat, sint lirnitate in tirrrp gi au la bazi obiective de evaluare/supervizale

concrele.
lll. Sesiunile sint protocolate. consemnindu-se deciziile, r'esponsabilii ;i ternreneie de indeplinire a deciziilor.
ll2. Managenrl Centnrlui este responsabil cle elaborarea plalului sesiunilor de evaluare, supervizare;i de organizarea

sesiunilor ?n cazuri de ulgen(i.
ll3. trunc{ia de supervizor poale ti indepiiniti dc rnanagelul Clentrirlui sau dc o persoanii cu cxperien{i din aI'ara

Ceutru lui.
Protec{ia impotriva abuzurilor din partea

personalului - Standardul XVI
114. in perioada at'l5rii in Centru. bcneficiarii sint incuraja{i sd sesizeze orice tbrmi de abuz clin partea personalului. altor

persoane din Centru gi din atara lui.
ll5. Managerul Centrului ia nr[surile imcdiatc de protec{ie 5i asisten{f, necesare bencllcialului. Managerul Centrului

aplicd sancliuni perrsonalului care utilizcaz-d lormc dc abuz fa15 de bencflciari. Situaliilc cle abuz sitrt consetnnate in
procese-verbal e.

Reguli interne de trai - Standardul XVll
tl6. in monrentul plasdrii beneficialului in Centru, este necesiu ca acestuia sd i se aduca la cunoEtinfl Regulile interne de

trai in centru (?n conliuuare - Reguli).
I 17. Regulile sunt intocrnite in fornti scrisa gi sint accesibile publicului larg atit in linrba dc sta1, c'it ;i in lirnba rusf,.



I 18. RegLrlile trebuie sa conlina irtibrrnalii cu prit'ire la:

a) structura qi principiile Centrului:
b) serviciiIe oI'erite benet'iciarilor;
c) pelsonalul Centrului:
d) securitatea in Centru;
e) ordinea de prirnire a vizitelor;
f) responsabilitatea tald de copii;
g) drepturile beneliciaru lLti;

h) participarea la activiteli ce 1in de meuaj, pregitirea hranei, spdlat etc.;
i) obliga[ii gi responsabilitdli;
j) persoana(e) de contact in caz de conflict sau plingeri:
k) participarea benellciarLrlui la procesul de luare a deciziilor ln organizarea qi adrninistrarea Centrului:
l) ordinea de ieqire din Centru.
ll9. Regulile trebuie sd fie clare gi pe in{elesul benefrciarului. Ele sunt obligatorii, dar in acelagi timp dispun de un

anumit grad de f'leribilitate, pentru a putea fi nrodiflcate in flnc(ie de necesitalile benel'iciarilor. Regulile care se ref'erf, la

statutul instituliei nu pot fi schimbate.
120. Regulile trebuie sd conlind prevederi speciale ce vizeazd dreptul beneficiarului la autodeterminare in organizarea

vie{ii dupi iegirea din Centru.



Anexa nr.4
Ia Regulamentul privind organizarea Ei func{ionarea

Centrului Comunitar Multifuncfional,,Generafia PRO"
din satul Peresecina, raionul Orhei

Regulamentul
privind organizarea gi func(ionarea

Serviciul social Centrul de zi pentru copii in situa{ie de risc din cadrul Centrului Comunitar Multifunc{ional
,,GenerafiaPRO"

din satul Peresecina, raionul Orhei

I. DISPOZITII GENERALE
1. Serviciul social Centrul de Zi pentru copii in situalie de risc din cadrul Centrului Comunitar Multifunclional
,,GeneraJiaPRO" din satul Peresecina, raionul Orhei (in continuare - Centru) oferl servicii sociale specializate de ingrijire
in regim de zi pentru copii in situalii de risc cu vdrsta cuprinsd intre 7-18 ani in scopul prevenirii separ6rii copiilor in
situalii de risc de mediul familial.
2. Activitatea Serviciului este coordonat6 de DGASPF Orhei, care exercitd monitorizarea gi evaluarea activit[tii
iserviciilor de zi prestate, inclusiv a modalitfiilor de ingrijire qi educa{ia copiilor.
3. Serviciul igi desfEgoar6 activitatea in conformitate cu prezentul Regulament gi a Regulamentului-cadru privind
organizarea [i functrionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii in situalie de risc si a standardelor minime de
calitate. aprobate prin Hot[rdrea Guvernului nr.44l din 17.07.2015.

II. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A SERVICIULUI
4. Prestarea Serviciului este ghidati de urm6toarele principii:
a) principiul respectdrii drepturilor qi promov6rii interesului superior al copilului;
b) principiul nondiscrimindrii;
c) principiul abordtrrii individualizate a copilului;
d) principiul promov6rii incluziunii educationale a copilului;
e) principiul protectiei copilului impotriva violenfei, neglijlrii qi exploat6rii;
f) principiul acorddrii asisten{ei intr-un mod prietenos copilului;
g) principiul abordirii multidisciplinare;
h) principiul participdrii copilului gi respectarea opiniei acestuia in procesul de planificare gi prestare a Serviciului;
i) principiul confiden(ialit6{ii informaliei;
j) principiul parteneriatului public privat in dezvoltarea ;i prestarea Serviciului;
k) principiul durabilit6lii gi continuitSlii Serviciului;
l) principiul incluziunii comunitare qi (re)integrdrii familiale a copilului.

III. SCOPUL SI OBIECTIVELE SERVICIULUI
5.Scopul Serviciului constd in prevenirea marginalizf,rii, excluderii sociale qi institulionalizdrii copilului gi facilitarea
procesului de incluziune a copilului in situalie de risc in comunitate.
6. Obiectivele Serviciului sunt:
I ) acordarea asistenfei copilului in situalie de risc in conformitate cu particularitAtile individuale de dezvoltare;
2) consilierea membrilor familiilor copiilor in situalie de risc;
3) sensibilizarea comunitdlii gi a autoritIlilor/instituliilor abilitate cu privire la necesitdlile specifice ale copiilor in situalie
de risc gi familiilor acestora qi implicarea comunitalii in realizarea scopului Serviciului;
4) monitorizarea evolutiei situaliei copilului in perioada afldrii acestuia in Serviciu.

IV. SERVICITLE PRESTATE $I BENEFICIARII SERVICIULUI
7. Serviciile prestate in regim de zi:
1) alimentalie, dupd caz

2) formarea deprinderilor de via(i;
3) dezvoltarea abilitdlilor cognitive, de comunicare gi comportament;
4) suport in studierea gi asimilarea programelor de studii;
5) orientare profesionalf,;
6) consiliere qi reabilitare psihosocial[ a copiilor;
7) petrecerea timpului liber;
8) facilitarea accesului la servicii din comunitate (educalie, sdnf,tate, culturd etc.);
9) consolidarea abilitalilor pdrintegti in cregterea gi educarea copiilor;
10) alte servicii, in func{ie de necesitSlile beneficiarilor.
8. Beneficiarii directi a Serviciului sunt copii cu vdrsta cuprinsS intre 7 gi l8 ani, care sunt la evidenla AutoritAtii
tutelare locale in calitate de copil in situaJie de risc
9. Beneficiarii indirecti a Serviciului sunt:
- familiile copiilor beneficiari ai Centrului;
- familia extinsd gi persoane apropiate;
- cetdjeni care necesit6 consultaliile specialigtilor Centrului;
- organiza\ii neguvemamentale gi statale;
- voluntari.

V. ORGANIZAREA $I TUNCTIONAREA SERVICIULUI
10. Capacitatea maxim6 a Serviciului este de 62 beneficiari cu virsta cuprins6 intre 7-l8 ani.
ll. Dotarea Centrului asigurd un mediu adecvat necesitIlilor copiilor, buna funclionare gi realizarea obiectivelor
stabilite.
12. Serviciul este amenajat intr-un mod care asigurd accesibilitatea persoanelor cu dizabilit[1i, fiind dotat cu cdi de acces,

instalate cu respectarea actelor normative in vigoare vizdnd domeniul respectiv.



13. Spaliile interne ale Serviciului corespund urmdtoarelor cerinle:
a) sunt asigurate cu sisteme de ventilare qi iluminare naturalf, qi artificial6;
b) culorile folosite pentru amenajarea spa{iilor interioare sunt neutre gi nu sunt iritante;
c)asigur6 condilii de proteclie a copilului de orice traumatizare: securitatea prizelor, collurilor asculite ale mobilierului,
geamurilor, balcoanelor, sc6rilor etc.
14. Serviciul din cadrul Cenffului dispune de spaliu pentru recreere gi pregf,tireatemelor.
15. Mobilierul Ei echipamentul Centrului corespunde numdrului gi necesitalilor copiilor.
16. Centrul dispune de spa{iu separat pentru disculii confidenliale cu beneficiarii.
17. Centrul dispune de spaliu separat pentru personal, care este dotat cu masd de birou, scaune, computer, safeu, dulap
pentru cdrli.
18. Centrul dispune de spa{ii igienico-sanitare separate pentru copii Ei personal.
19. Centrul dispune de I bloc igienico-sanitar pentru copii.
20. Medicamentele, substan{ele chimice sunt p6strate in locuri inaccesibile pentru copil.
21. Copilul este informat despre riscurile qi pericolele utiliz6rii echipamentului gi utilajului din Serviciu si, in functie de

vdrstd;i capacitAfl, are acces limitat sau este inv6{at sdutilizeze echipamentul Ei utilajele respective.
Managerul Centrului ahqeazd.la un loc vizibil telefoanele de contact ale asistenfei medicale de urgen!6, poliliei, serviciilor
antiincendiar) gaze, precum gi a autorit[1ii tutelare locale gi teritoriale. Personalul Serviciului inv6!6 copiii cum qi in ce

situalii sd apeleze serviciile respective.
22. Copiii Ei personalul Serviciului cunosc procedurile de evacuare urgent6, in caz de incendiu sau cutremur.
23. in perioada afldrii in Centru, copiii pot interveni cu propuneri gi sugestii cu privire la imbun[t6(irea calitAlii vielii lor.
In Centru existd o Cutie pogtald unde copiii pot depune reclama{ii, oferi sugestii cu privire la calitatea ingrijirii, etc.
Aceste propuneri sunt luate in consideralie la planificarea activit6tilor gi modului de funclionare a Centrului.

VI. MANAGEMENTUL DE CAZ
24. Sunt admiqi in Serviciu copiii in situalie de risc, care sunt in evidenfa autoritdlii tutelare locale.
25. in cazul referirii copilului la Serviciu de cdtre autoritatea tutelarl loca16, la fiqa de referire se va anexa evaluarea
iniliald gi complexd a situaliei copilului, planul individual de asistenfd qi dispozilia de luare la eviden{d a copilului in
situa{ie de risc.
26. in cazul adres6rii directe a plrinlilor/altui reprezentant legal al copilului la Serviciu, prestatorul de serviciu va
solicita, in termen de 3 zile lucrdtoare, autoritatii tutelare locale referirea cazului.
27. Admiterea copiilor este efectuatd in baza cererii depuse de pdrinli sau alt reprezentant legal al copilului, la care se

anexeazd copia de pe certificatul de naqtere al copilului, copia de pe buletinul de identitate al pirintelui/altui reprezentant
al copilului.
28. In cazul lipsei actelor de identitate ale copiilor sau p6rin{ilor/altui reprezentant legal, la cerere se anexeazd certificatul
despre componenta familiei eliberat de autoritatea publicd locald.
29. Echipa multidisciplinard din cadrul CCM "Genera{ia PRO " examineazd cererea, actele anexate la dosar gi ia decizia
cu privire la admiterea copilului in serviciile de zi.
30. Managerul de caz efectueazd inscrierea copilului admis in Serviciu in Registrul de evidenli a copiilor beneficiari.
31. Dupd admiterea copilului in Serviciu, managerul Centrului incheie cu p6rinlii/alt reprezentant legal al copilului
Acordul scris de colaborare Ei desemneazd managerul de caz.

32. Managerul de caz, de comun cu Echipa multidisciplinar[ din cadrul Centrului, va evalua necesitIlile de asistenl[ gi

dezvoltare a copilului qi va elabora planul individualizat de servicii pentru copil.
33. La elaborarea planului individualizat de servicii participd copilul, precum qi pErin{iilalt reprezentant legal al
copilului.
34. Echipa multidisciplinard din cadrul Centrului, asigurd revizuirea periodicd a planului individualizat de servicii prin
organizarea gedinlelor de revizuire.
35. Managerul de caz intocmeqte Raportul cu privire la rezultatele implementSrii planului individualizat de servicii si un
exemplar il prezintd autoritAtii tutelare in evidenla cdreia se afl6 copilul.
36. Rezultatele revizuirii planului individualizat de servicii se aduc la cunogtinld copilului, pdrinlilor/altui reprezentant
legal al copilului.
37. Monitorizarea situa{iei copilului beneficiar al Serviciului se realizeazi de cdtre autoritatea tutelarl in evidenla cdreia
se aflI copilul.
38. Managerul de caz propune sistarea serviciilor prestate in Serviciu in urm6toarele situalii:
I ) la realizarea obiectivelor stipulate in planul individual de asistenfd
2) la cererea pdrinlilor/altui reprezentant legal al copilului;
3) dacd beneficiarul incalcd sistematic prevederile Regulamentului de ordine interioard a Serviciului;
4)dacd existd circumstante care ar putea afecta integritatea ftzicd sau psihicd a unuia dintre beneficiarii Serviciului.

rE$IREA BENEFICIARULUI DIN SERVICII
39. Ieqirea beneficiarului din serviciile de zi dincarul centrului se realizeazd prin inscrierea corespunzdtoare in Registrul
de eviden!6 a copiilor beneficiari.
40. Managerul de caz notifica in scris autoritatea tutelarl in evidenla cdreia se aflE copilul despre iegirea copilului din
Serviciu.
41. Documenta{ia Serviciului referitor la copiii beneficiari:
I ) Registrul de evidenfd a copiilor beneficiari;
2) dosarul copilului.

VII. MANAGEMENTUL $I RESURSE UMANE SERVICruLUI
42. Managementul Serviciului este realizat de manager, care asigurd buna funcfionare a Serviciului, conform
prevederilor prezentului Regulament, standardelor minime de calitate, precum gi a Regulamentului intern de activitate a
Serviciului.
43. in procesul asigur6rii bunei func(ionEri a Serviciului, managerul exercitE urm6toarele atribulii:
l) coordoneazd,,planificd qi rdspunde de intreaga activitate a Serviciului'



2) asiguri func(ionarea Serviciului in conformitate cu standardele minime de calitate;
3 ) mon itorize azd calitatea s ervicii lor prestate ;

4) asigurd managementul resurselor umane;
5) planificd gi gestioneazf, resursele financiare gi materiale ale Serviciului, conform legislaliei;
6) coordoneazf, gi elaboreazbrapoarte de activitate;
7) reprezentd Serviciului in raport cu alte persoane, institu(ii, servicii;
8) emite ordine, dispozilii gi controleazf, executarea lor.
44. Prestatorul de serviciu impreund cu personalul angajat elaboreazd planul de dezvoltare a Serviciului inbaza evaludrii
necesitAlilor copiilor gi personalului.
45. Asistenla gi suportul beneficiarilor Serviciului este efectuatd de personalul angajat din cadrul Centrului gi de
specialistul responsabil de serviciu din cadrul structurii teritoriale de asistenld social.
46. Personalul Centrului igi exercitd atribuliile in conformitate cu figa postului qi cu normele deontologice.
47. Numdrul de personal din Centru este suficient pentru acoperirea tuturor serviciilor acordate.
48. Personalul specializat, anual, participd la cursuri de formare profesionali continuS cu durata de minimum 20 de ore.
49. Evaluarea performantelor personalului specializat este realizatd anual de managerul Centrului, care, totodatd,
inainteazd prestatorului de serviciu rapoarte privind revizuirea anuald a competentelor profesionale ale personalului
angajat.
50. Managerul Centrului asigurd calitatea serviciului prestat prin organizarea cu regularitate a gedinlelor de supervizare
profesional6 a angajalilor in vederea consoliddrii competenlelor profesionale, gestionirii eficiente a sarcinilor gi timpului
de lucru.
5 1. Supervizarea activit6fii gi evaluarea performan{elor este asiguratd de prestatorul de serviciu.

52. Documentele referitoare la organizarea serviciului:
- Regulamentul Intern de funcfionare a serviciului;
- Planul de dezvoltare a serviciului;
- Planul anual de activitate a serviciului;
- Raportul semestrial qi anual de activitate;
- Registrul de inregistrare a pldngerilor;
- Alte documente in caz de necesitate.

VIII. FINANTAREA SERVICIULUI
53. Serviciul igi desliqoard activitatea in conformitate cu devizul de cheltuieli a Centrului aprobat de Consiliul Raional
Orhei. Sursele de finanlare ale Centrului sunt: bugetul raionului Orhei gi resursele extrabugetare (donatii, granturi oferite
de donatori independenli locali qi internationali, organizalii qi intreprinderi din [ar[ qi de peste hotare).

54. Salarizarea personalului Centrului se realizeazd in conformitate cu Legislalia in vigoare.

I. DISPOZITII FINALE
55. Prevederile prezentului Regulament trebuie aduse la cuno$tintra personalului Centrului copiilor gi familiilor sau

reprezentanlilor legali ai acestora.
56. Controlul gi inspeclia activitd(ii serviciului Centrului se efectueazl de cdtre autoritA(ile abilitate cu func{ii de control
gi inspeclie, conform legislaliei.

Standardele minime de calitate
pentru Serviciul social Centrul de zi pentru copii

in situa{ie de risc
Capitolul I. SERVICIU PRIETENOS COPILULUI

Accesibilitatea serviciului - standardul 1

1 . Prestatorul de serviciu garanteazd acces egal la Serviciu pentru to{i copiii, care sunt eligibili.
2. Rezultatul scontat: Orice copil eligibil poate beneficia de Serviciu.
3. Indicatori de realizare:
l) Prestatorul de serviciu are criterii de eligibilitate a beneficiarilor clar determinate.
2) Prestatorul de serviciu respectb criteriile de eligibilitate a beneficiarilor.

Informare gi sensibilizare - standardul 2

4. Prestatorul de serviciu asigurd informarea comunitAlii, copiilor gi familiilor acestora despre scopul, obiectivele,
principiile $i activitdlile Serviciului.
5. Rezultatul scontat: Copilul, familia, comunitatea cunosc scopul, obiectivele Serviciului.
6. Indicatori de realizare:
I ) Prestatorul de serviciu dispune de materiale informa{ionale despre Serviciu, care sint prezentate intr-un limbaj

accesibil Ei care sint revizuite in caz de necesitate.
2) Prestatorul de serviciu informeazd comunitatea despre Serviciu prin diferite metode.
3) Directorul dispune de un plan informalional privind sensibilizarea comunit6lilor.

Abordare individualizati - standardul 3

7. Prestatorul de serviciu acordd copilului asisten{d in conformitate cu necesit6tile individuale ale acestuia.

8.Rezultatul scontat: Copilul beneficiazl de servicii in corespundere cu necesitd{ile sale individuale.
9.lndicatori de realizare: Prestatorul de serviciu adapteazd sistematic asisten[a oferitd copilului la necesitf,lile individuale
ale acestuia in func{ie de virstS, nivelul de dezvoltare, starea sAn6tA(ii, particularitifile culturale, etnice gi religioase ale

copilului, (inind cont de opinia copilului.
Abordare multidisciplinarl - standardul 4

10. Prestatorul de serviciu asigur[ o abordare comprehensivd in asistenla copilului, implicind specialigti relevan{i la toate

etapele de prestare a serviciului.
I l. Rezultatul scontat: Copilul beneficiazd de asistenfl multidisciplinarl in funcfie de necesitI{ile lui specifice.



12. Indicatori de realizare:
1) Managerul de caz implic6 specialigti relevanli la toate etapele de lucru cu copilul qi pdrinlii/alt reprezentant legal al

copilului.
2) Sarcinile stabilite gi asumate de specialiqti sunt inregistrate in planul individual de asistenld qi in planul individualizat

de servicii.
Participarea beneficiarului - standardul 5

13. Prestatorul de serviciu asigurd participarea copilului qi, dupd caz, apdrin\ilor/altui reprezentant legal al copilului in
procesul de planificare a activitatilor qi evaluare a calit[1ii Serviciului.
14. Rezultatul scontat: Participarea copiilor ;i, dup6 caz, a pdrinfilor/altui reprezentant legal al copilului contribuie la
imbun[t6firea calit6lii asistenlei oferite.
I 5. Indicatori de realizare:
l) Prestatorul de serviciu are proceduri clare cu privire la exprimarea opiniei qi participarea copilului in luarea deciziilor

care il vizeazf, la toate etapele prestarii Serviciului, procedurile respective fiind ajustate la particularitAtile de vdrst6 qi

abilitdlile de comunicare qi inlelegere ale copilului.
2) Prestatorul de serviciu creeazd condilii pentru exprimarea opiniei copilului, pdrinfilor/altui reprezentant al copilului

despre calitatea asistenfei oferite prin diferite modalitd{i (prin telefon, disculii individuale, in scris etc.).
3) Managerul de caz asigurd informarea copilului, p6rinlilor/alt reprezentant legal al copilului despre acliunile intreprinse
ca urrnare a consultarii opiniei lor, precum qi despre motivele neludrii in consideralie a propunerilor copilului sau

p6rinlilor/altui reprezentant legal al copilului, in cazurile in care acestea contravin interesului superior al copilului sau nu

sint relevante scopului Ei obiectivelor Serviciului.
Confiden(ialitatea informa(iei - standardul 6

16. Prestatorul de serviciu creeazd cond(ii pentru asigurarea confidentrialitEtrii informa{iei cu privire la datele cu caracter
personal ale copilului, plrinlilor/altui reprezentant legal al copilului gi personalului Serviciului.
17. Rezultatul scontat: Confiden{ialitatea datelor cu caracter personal este asiguratl in conformitate cu prevederile
legislaliei privind protectia datelor cu caracter personal.
I 8. Indicatori de realizare'.
l) Prestatorul de serviciu dispune de reguli interne cu privire la pdstrarea confidenlialitAtii informatiei cu caracter
personal, care sint aduse la cunogtinla copilului, pdrinlilor/altui reprezentant legal al copilului la momentul plasdrii
copilului in Serviciu.
2) Personalul serviciului cunoa$te regulile de operare cu informaliile cu caracter personal.

Capitolul II.INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI
Identitatea copilului - standardul 7

19. Prestatorul de serviciu asigurd respectarea identitd{ii copilului qi contribuie la formarea acesteia.
20. Rezultatul scontat: Asisten{a oferitd copilului contribuie la dezvoltarea armonioasd a personalitdtii gi formarea
identitAili de sine, bazate pe respectul fala de copil, familia acestuia, cultura, etnia, religia qi dizabilitatea lui.
21. Indicatori de realizare:
l) Personalul serviciului creeazd condilii gi aplic6, in procesul de comunicare cu copilul, metode care contribuie la
formarea autoaprecierii, increderii Ei respectului de sine.
2) Prestatorul de serviciu faciliteazd qi incurajeaz[ contactul copilului cu familia lui, prietenii, alte persoane importante.
3) Copilul este incurajat sd infeleag6 qi sd prefuiasci patrimoniul s6u cultural, etnic gi religios.

Nondiscriminare - standardul 8
22. Prestatorul de serviciu asigurd respectarea principiului nondiscrimindrii la toate etapele de prestare a serviciului.
23. Rezultatul scontat: Prestarea serviciului este realizatd frrd nici o discriminare, indiferent de ras6, culoare, sex, limbd,
religie, opinii politice sau de altA naturA, de cetdjenie, apartenenta etnicd sau originea sociala, de statutul oblinut prin
na$tere, de situafia material[, de gradul qi tipul de dizabilitate, de aspectele specifice de creqtere gi educalie a copiilor, a

pdrinlilor lor ori a altor reprezentanfi legali ai acestora, de locul afl6rii lor (familie, institulie educafionalf,, serviciu social,
institulie medica16, comunitate etc.)
24. lndicatori de realizare:
l) Prestatorul de serviciu informeaz6 personalul Serviciului privind prevederile legale in domeniul nondiscrimin6rii.
2) Personalul serviciului cunoa$te prevederile legale in domeniul nondiscrimindrii qi aplicd metode Ei practici

nondiscriminatorii in procesul de prestare a Serviciului.
Respectarea demnitifii qi dreptul la via{a privatl - standardul 9

25. Personalul serviciului incurajeazd independenta copilului gi respect6 dreptul copilului la via{a privat6.
26. Rezultatul scontat: Copilul beneficiazd de asistenld, care contribuie la formarea demnitalii personale, autoaprecierii Ei
increderii in sine.
27. lndicatori de realizare:
l) Personalul Serviciului creeazd condilii gi aplicd metode de comunicare, care contribuie la formarea demnitatii
personale, autoaprecierii, increderii gi respectului de sine la copil.
2) Personalul Serviciului abordeazd. cu atenlie dorinla/ nedorinla copilului de a oferi informalii cu privire la viala
personali gi familia sa.

Men{inerea, dezvoltarea rela{iilor cu membrii familiei gi alte persoane apropiate copilului - standardul I
28. Personalul Serviciului incurajeazd menfinerea gi dezvoltare a contactelor copilului cu membrii familiei qi alte
persoane apropiate copilului.
29. Rezultatul scontat: Copilul se afld in relafii bune cu membrii familiei qi alte persoane apropiate acestuia.
30. Indicatori de realizare:
l) in funclie de rezultatele evaludrii necesitdlilor de asistenfi Ei dezvoltare a copilului, planul individualizat de servicii
conline mdsuri menite pentru men{inerea qi/sau dezvoltarea rela{iilor copilului cu membrii familiei Ei alte persoane
apropiate copilului, precum gi mdsuri de stimulare
a membrilor familiei qi alte persoane apropiate copilului in vederea menlinerii ;i/sau dezvoltdrii relaliilor cu copilul.



2) Managerul de caz contribuie la implementarea activitSlilor practice pentru susfinerea qi/sau asistenla copilului qi a
membrilor familiei, alte persoane apropiate copilului in vederea men{inerii qi/sau dezvoltlrii relaliilor intre aceEtia.

Capitolul III. DEZVOLTAREA COPILULUI
Sinltatea gi igiena copilului - standardul I I

31. Prestatorul de serviciu asigurd condilii gi abilitfii adecvate pentru mentinerea sdntrtd{ii fizice gi emofionale a
copilului, precum gi pentru formarea unui mod sdndtos de via[6 la copil.
32. Rezultatul scontat: Copiii au formate deprinderi pentru modul sdn6tos de via16.
33. Indicatori de realizare:
l) Prestatorul de serviciu, in cadrul programului de formare inilial5 qi continud, asigurd informarea personalului despre

semnele bolilor la copil gi m[surile de acordare a primului ajutor in caz de urgen{d, precum gi despre s[ndtatea general[ 9i
igiena personald, cu un accent deosebit pe promovarea unui mod sdndtos de via{5 gi combaterea bolilor, inclusiv
infec[ioase.
2) Personalul Serviciului aplicd metode educative adecvate atit nivelului de virsti, cit gi tipului de probleme, pentru
stimularea copiilor s5 adopte un stil de via(5 sdndtos, sE respecte igiena personalf,, alimenta(ia sdndtoasd gi sd practice
exercitriul fizic.
3) Copiilor li se oferd oportunitatea sd discute deschis qi onest cu personalul Serviciului despre problemele apArute

(consum de alcool, droguri, fumat, sinitate sexuald etc.).
4) Personalul serviciului formeazd copilului deprinderi de autoingrijire.
5) Copilul este invf,{at sd ingrijeascd obiectele personale 9i si le men{ind in curS}enie.
6) Serviciul dispune, in mod obligatoriu, de trusf, medical5 pentru stSrile de urgenf6, care este p[stratd in siguranld.
7) Fiecare angajat al Serviciului oferS copiilor un exemplu personal de stil de viafS sdndtos 9i de comportament adecvat

in comunitate.
Educafia - standardul l2

34. Prestatorul de serviciu faciliteazd incadrarea copilului in programe qi/sau institufii educalionale conform necesitdlilor
de dezvoltare qi educatrionale ale copilului.
35. Rezultatul scontat: Copilul este incadrat in programe gi institutii educafionale conform virstei qi/sau necesitdfilor

educa!ionale.
36. Indicatori de realizare:
l) Personalul Serviciului oferd copiilor suport la pregdtirea temelor, activitAli destinate sd dezvolte copilului capacitatea

de a fi independent in via(a cotidiani, sus(inerea in dezvoltarea cognitivd gi afectivS.
2) ln cazul copiilor cu cerinle educafionale speciale, dosarul copilului confine copia de pe Planul educa(ional

individualizat Ei copia de pe Raportul de evaluare complexd a dezvoltdrii copilului. in dosar sint p[strate qi alte
documente relevante, inclusiv inregistrdri ale istoriei educa{ionale qi descrierea necesitalilor educafionale speciale.

3) Rezultatele ob{inute de copil in procesul educalional sint inregistrate in dosarul copilului.
Activiti(i - standardul 13

37. Prestatorul de serviciu asigurd condilii adecvate pentru implicarea copilului in activitI(i sportive, culturale gi artistice
in corespundere cu interesele acestuia.

38. Rezultatul scontat: Implicarea copilului in diverse activitd{i sportive, culturale Ei artistice contribuie la dezvoltarea
intelectualI;i fizicd a copilului qi integrarea sociali a acestuia.
39. Indicatori de realizare:
l) Prestatorul de serviciu Ei personalul Serviciului creeazd oportunitdti pentru copil de a participa intr-o gamd de

activit61i, care tin cont de virsta, cultura, limba, religia, interesele gi abilitSlile lui, acestea fiind parte componentd a

planului individualizat de servicii a copilului.
2) Personalul Serviciului asigurl respectarea unui echilibru intre activitAfile de inv6{are gi recreere necesar pentru

restabilirea potenlialului fizic Ai psihic al copilului, pentru a evita situatiile de surmenaj gi extenuare.
3) Personalul Serviciului oferi copilului un mediu stimulator gi oportunitdti de a alege c[r{i, juclrii, jocuri, emisiuni TV

qi radio, filme potrivite virstei gi nivelului de dezvoltare a acestuia; faciliteazd participarea lui la activitIli educalionale,
sportive, artistice gi de recreere din comunitate.

4) Personalul Serviciului incurajeazl, copilul si stabileascd relatii de prietenie cu al{i copii.
Capitolul IV. PROTECTIA COPILULUI

Protec{ia de violen{5, neglijare 9i exploatare - standardul 14
40. Prestatorul de serviciu asigurd copilului protecfie de orice form[ de violenlE, neglijare, exploatare, aplicind un sistem

de reguli gi proceduri de prevenire gi reactionare la astfel de cazuri.
41. Rezultatul scontat: Copilul este protejat de violen!6, neglijare, exploatare.
42. Indicatori de realizare:
Prestatorul de serviciu are elaborat un set de reguli qi proceduri de protec{ie a copilului de violen{d, neglijare, exploatare.
Personalul Serviciului, copiii gi familia acestuia sunt informali despre regulile qi procedurile de protec{ie a copilului de

violen!5, neglijare qi exploatare, intr-un limbaj accesibil.
Prestatorul de serviciu asigurd instruirea personalului Serviciului in aspecte de protecfie a copilului de violenfi, neglijare
qi exploatare, depistarea semnelor gi raportarea cazurilor de violen16, neglijare qi exploatare, inlelegerea gi controlul
compoftamentului provocator al copilului, aplicarea m6surilor nonviolente de disciplinare a copilului, alte aspecte.
In cazul sesiz6rilor referitoare la cazurile suspecte de violen16, neglijare, exploatare, trafic alcopilului personalul
Serviciului ac\ioneazd, conform prevederilor mecanismului intersectorial de cooperare penffu identificarea, evaluarea,
referirea, asisten{a gi monitorizarea copiilor victime gi poten{iale victime ale violenfei, neglijdrii, exploatdrii, traficului.

Condi{ii sigure pentru copii in cadrul Serviciului - standardul l5
43. Prestatorul de serviciu asigurf, copiilor un mediu intern sigur qi adaptat necesitdlilor individuale ale acestora.

44. Rezultatul scontat: Spatiile interne qi externe ale Serviciului sunt sigure, accesibile 9i conform necesitAlilor copiilor.
4 5. Indicatori de realizar e:

1) Serviciul se afld intr-o zond favorabili pentru copii, respectdndu-se urmf,toarele criterii:
a) serviciile din comunitate (institulii de invS{dmint, medicale, sociale, culturale) sint proxime;



b) corespunde normelor sanitare gi este autorizat de Centrul de Sinitate Publicd teritorial.
2) Serviciul este amenajat intr-un mod care asigurd accesibilitatea persoanelor cu dizabilitSli, fiind dotat cu cdi de acces,

instalate cu respectarea actelor normative in vigoare vizind domeniul respectiv.
3) Spaliile interne ale Serviciului corespund urmitoarelor cerinle:
a) sunt asigurate cu sisteme de ventilare gi iluminare naturald gi artificial5;
b) culorile folosite pentru amenajarea spafiilor interioare sint neuffe qi nu sunt iritante;
c) asigurd condilii de protectrie a copilului de orice traumatizare: securitatea prizelor, coltrurilor ascu;ite ale mobilierului,

geamurilor, balcoanelor, scdrilor etc.

4) Serviciul dispune de spalii comune constituite din: camera pentru recreere qi camera pentru pregdtirea temelor.
5) Camera penffu recreere este dotatd cu mobilier gi echipament pentru odihnf,, jocuri, activit[ti de socializare gi disculii

tematice in grup: fotolii, mas[ pentru reviste, masd comun6, scaune, dulap pentru materiale educative, jocuri, juclrii,
echipament tele/audio/video.

6) Camera pentru preg6tirea temelor este dotatd cu: mas6, scaune, dulap pentru cdrli, materiale didactice, computer.
7)Mobilierul qi echipamentul Serviciului corespunde num6rului gi necesitalilor copiilor.
8)Serviciul dispune de spaliu separat pentru disculii confidenliale cu beneficiarii.
9)Serviciul dispune de spaliu separat pentru personal, care este dotat cu masd de birou, scaune, computer, safeu, dulap

pentru c6(i.
l0)Serviciul dispune de spalii igienico-sanitare separate pentru copii Ei personal.
I 1)Serviciul dispune de 2 blocuri igienico-sanitare pentru copii.
l2)Medicamentele, substanlele chimice sunt p6strate in locuri inaccesibile pentnt copil.
l3)Copilul este informat despre riscurile gipericolele utilizdriiechipamentului qiutilajului din Serviciu qi, in funclie de

vdrstd qi capacitali, are acces limitat sau este invd(at sE utilizeze echipamentul qi utilajele respective.
l4) Managerul Serviciului afigeazl la un loc vizibil telefoanele de contact ale asistenlei medicale de urgenf6, poliliei,

serviciilor antiincendiar, gaze, precum gi a autoritIlii tutelare locale qi teritoriale. Personalul Serviciului inv6!6 copiii cum

Ei in ce situafii sd apeleze serviciile respective.
I 5) Copiii qi personalul Serviciului cunosc procedurile de evacuare urgent6, in caz de incendiu sau cutremur.

Depunerea gi examinarea plflngerilor - standardul 16

46. Prestatorul de serviciu asigur6 copilului qi familiei posibilitatea de a depune pldngeri cu privire la calitatea serviciului
prestat, inclusiv cu privire la cazurile de violen!6, neglijare qi exploatare identificate pe parcursul prestArii serviciului.
47. Rezultatul scontat: Aplicarea procedurilor de depunere qi examinare a pldngerilor contribuie la creqterea calitatii
serviciilor prestate copilului.
48. Indicatori de realizare:
1) Prestatorul de serviciu dispune de o procedurI de depunere qi examinare a pldngerilor.
2) Prestatorul de serviciu asigurd informarea copilului, pdrinfilor/altui reprezentant legal al copilului qi personalului

Serviciului despre procedura de depunere qi examinare a pldngerilor.
3) Prestatorul de serviciu dispune de Registrul de inregistrare a plingerilor, care conline inclusiv informalii privind modul

de examinare a plingerilor qi m[surile intreprinse.
Capitolul V. MANAGEMENTUL SERVICruLUI

Sec{iunea l. ADMITEREA COPILULUI iN SERVICIU
Admiterea copilului in Serviciu- standardul 17

49. Prestatorul de serviciu asigur6 respectarea procedurii de admitere a copilului in Serviciu.
50. Rezultatul scontat: Copiii sunt admiqi in Serviciu ca rezultat al asigur6rii alegerii asisten[ei sociale optimale

necesitililor acestora.
5 l. Indicatori de realizare:

1) Prestatorul de serviciu asigurd admiterea in Serviciu a copilului aflat in evidenla autoritdlii tutelare in calitate de copil
in situalie de risc, inbaza cererii pdrinlilor/altui reprezentant legal al copilului.
2) P[rinlii/alt reprezentant legal al copilului anexeazd la cerere copia de pe certificatul de naqtere al copilului, copia de

pe buletinul de identitate al pdrinlilor/altui reprezentant legal al copilului, iar in cazul lipsei acestora prezintd certificatul
despre componenta familiei, eliberat de autoritatea publicd locald.

3) in cazul referirii copilului la Serviciu de c5ffe autoritatea tutelar6 in evidenla cdreia se afl6 copilul, la figa de referire
se anexeazd evaluarea iniliald Ei complexd a situaliei copilului, planul individual de asistenld gi dispozilia de luare in
eviden{[ a copilului in situalie de risc.
4)lncazul adresirii directe a p[rinfilor/altui reprezentant legal al copilului la Serviciu, prestatorul de serviciu solicita, in

termen de 3 zile lucr6toare, autoritaii tutelare in evidenla cdreia se afld copilul prezentarea evaluf,rii iniliale qi complexe a

situaliei copilului, planul individual de asistenta $i dispozitia de luare in evidenlS a copilului in situa{ie de risc.
5) Prestatorul de serviciu examineazd, in termen de cel mult 3 zile lucrltoare, cererea qi actele anexate qi ia decizia cu

privire la admiterea copilului in serviciu.
6) Managerul Serviciului efectueazd inscrierea copilului admis ?n Serviciu in Registrul de evidenfS, incheind cu

pirinlii/alt reprezentant legal al copilului Acordul de colaborare.
7) Dupd admiterea copilului in Serviciu, Managerul Serviciului desemneazf, managerul de caz, din cadrul personalului

specializat.
8) Managerul de caz, in termen de7 zile calendaristice de la admiterea copilului in Serviciu, realizeazd, de comun cu

personalul specializat din cadrul Serviciului, specialistul responsabil de serviciu din carul structurii teritoriale asistenfa
social6, alli specialigti, precum Ei p6rin(iilalt reprezentant legal al copilului, evaluarea necesitdlilor de asistenla qi
dezvoltare al copilului.

PIanul individualizat de servicii - standardul l8
52. Prestatorul de serviciu asiguri elaborarea planului individualizat de servicii pentru fiecare copil beneficiar de Serviciu
inbaza evalu[rii necesitAlilor de asistenlE qi dezvoltare a copilului.
53. Rezultatul scontat: Fiecare copil, beneficiar de Serviciu, are un plan individualizat de servicii racordat la necesitalile
sale de asisten{d qi dezvoltare.



54. Indicatori de realizare:
Managerul de caz, in termen de 7 zile calendaristice de la admiterea copilului in Serviciu, elaboreaztr,inbazarezultatelor
evalu6rii necesitIlilor de asisten![ si dezvoltare a copilului, planul individualizat de servicii, in comun cu personalul
specializat din cadrul Serviciului, specialistul responsabil de serviciu din cadrul structurii teritoriale de asistenld sociald,
alli specialiqti, dupd caz, precum Ei copilul, p6rinlii/alt reprezentant legal al copilului.
2) Managerul de eaz asigurl informarea copilului gi a plrin{ilorlalt reprezentant legal al copilului privind confinutul
planului individualizat de servicii.

Revizuirea planului individualizat de servicii a copilului - standardul l9
55. Prestatorul de serviciu asigurl revizuirea planului individualizat de servicii al copilului.
56. Rezultatul scontat: Revizuirea planului individualizat de servicii contribuie la asigurarea asisten{ei qi dezvoltlrii

copilului conform necesitSlilor acestuia.
57. Indicatori de realizare:
l)Managerul de cazrealizeazd revizuirea planului individualizat de servicii dup[ prima lun[ dela admitere, ulterior o

dat[ la trei luni.
2)Revizuirea planului individualizat de servicii se realizeazd in qedin{e, cu participarea managerului de caz, personalul

specializat din cadrul Serviciului, specialistul responsabil de serviciu din cadrul structurii teritoriale de asisten{f, social6,
alli specialiqti, precum qi pdrinlii/alt reprezentant legal al copilului.
3) Managerul de caz intocmeste procesul-verbal al Eedinlei de revizuire in care include concluziile Ei recomanddrile
privind modificarea gi completarea planului individualizat de servicii qi in func{ie de rezultate:
a) intocmeEte planul individualizat de servicii in care sint reflectate modificdrile qi complet6rile;
b) prelungeqte termenul de implementare a planului individualizat de servicii existent.
4) Managerul de caz intocmeqte anual Raportul cu privire la rezultatele implement6rii planului individualizat de servicii

qi un exemplar il prezint6 autoritafli tutelare in evidenfa cdreia se afl6 copilul, precum qi la solicitarea autoritAli tutelare.
5) Managerul de caz aduce la cunoqtin{a copilului, pIrin{ilor/altui reprezentant legal al copilului rezultatele revizuirii
planului individualizat de servicii.

Iegirea copilului din serviciu - standardul 20
58. Prestatorul de serviciu asigurd pregStirea copilului qi, dupd caz, a familiei acestuia pentru iegirea copilului din
Serviciu.
59. Rezultatul scontat: Fiecare copil este pregdtit pentru ieqirea din Serviciu conform necesitdlilor individuale de

asisten[d gi dezvoltare ale copilului.
60. Indicatori de realizare:
l) Managerul de caz propune sistarea serviciilor prestate in Serviciu in urmf,toarele situalii:
a) larealizarea obiectivelor stipulate in planul individual de asisten!6;
b) la cererea pSrinlilor/altui reprezentant legal al copilului;
c) dacd beneficiarul incalcd sistematic prevederile Regulamentului de ordine interioar6 a Serviciului;
d) dac6 existd circumstante care ar putea afecta integritatea fizicd sau psihicl a unuia dintre beneficiarii Serviciului.
2) Managerul de caz intocmeqte Raportul privind oportunitatea sist6rii serviciilor in cadrul Serviciului qi il prezintd
directorului Serviciului.
3) Prestatorul de serviciu, in comun cu directorul Serviciului, managerul de caz qi specialistul responsabil de serviciu din

cadruf structurii teritoriale asisten{d socialS examineazd Raportul privind oportunitatea sistdrii serviciilor qi ia decizia
corespunzdtoare.
4) Manager Serviciului, in comun cu managerul de caz, informeazS copilul, pdrinfiiialt reprezentant legal al copilului
despre cauza gi modalitatea de sistare a serviciilor.

5) Managerul Serviciului efectueazd inscrierea privind ieqirea copilului din Serviciu in Registrul de evidenl6 a copiilor
beneficiari.
6) Managerul de caz notificd in scris autoritatea tutelard in eviden[a cdreia se afl6 copilul despre ie;irea copilului din

Serviciu.
7) Managerul de caz, in termen de 3 zile lucr6toare de la sistare, notificd in scris autoritatea tutelarl in evidenla cdreia se

afl6 copilul despre ieqirea copilului din Serviciu qi-i transmite o copie de pe Raportul cu privire la rezultatele
implement6rii planului individualizat de servicii.

Dosarul copilului - standardul 21

61. Prestatorul de serviciu asigur6 intocmirea gi pdstrarea dosarelor copiilor din Serviciu.
62. Rezultatul scontat: Fiecare copil din Serviciu define un dosar personal, care conline documente relevante situaliei

actuale a copilului.
63. Indicatori de realizare:
I ) Managerul de caz asigurd completarea permanentd a dosarului copilului din momentul admiterii in Serviciu.
2) Dosarul copilului plasat in Serviciu confine:
a) copia de pe certificatul de nagtere al copilului;
b) copia de pe buletinul de identitate al pdrin(ilor/altui reprezentant legal al copilului;
c) cererea p[rin{ilor/altui reprezentant legal al copilului privind admiterea copilului in Serviciu;
d) acordul de colaborare;
e) raportul de evaluare a necesitAlilor de asistenld qi dezvoltare a copilului;
f) extrasul-trimitere (Formular nr. 027le) din Carnetul de dezvoltare a copilului (Formular nr. ll2le) care va con{ine

informatrie privind starea slnltdfii copilului, inclusiv dezvoltarea acestuia, maladiile suportate, tratamentele administrate,
imunizdrile etc.;

g) evaluarea inifiald qi complexd a situafiei copilului cu anexarea diferitor documente complimentare;
h) planul individual de asistenlS al copilului;
i) acordul copilului, care a implinit vdrsta de l0 ani, de a fi beneficiar al Serviciului;
j) dispozilia autoritali tutelare privind luare in evidenlE a copilului in situa{ie de risc;
k) planul individualizat de servicii al copilului/planurile individualizate de servicii revizuite;



l) procesele-verbale ale gedinlelor de revizuire a planului individualizat de servicii a copilului;
m) copia planului educalional individualizat - in cazul copilului cu cerin{e educalionale speciale qi copia de pe

Raportul de evaluare complexi a dezvoltarii copilului;
n) rapoartele de monitorizare, care vizeazd rezultatele vizitelor de monitorizare ale autoritaii tutelare in evidenla

cdreia se afl6 copilul;
o) raportul privind oportunitatea sistdrii serviciilor;
p) notificarea scrisd a autorit5tii tutelare privind ieqirea copilului din serviciu.

Sec{iunea 2. RESURSE UMANE
Angajarea personalului - standardul 22

64. Prestatorul de serviciu respectd procedura de angajare gi promovare a personalului.
65. Rezultatul scontat: Personalul Serviciului are calificare, competen{6, experienf6 qi calitali personale care corespund

cerin{elor profesionale stabil ite.
66. Indicatori de realizare:
l) Prestatorul de serviciu efectueazd selectarea, angajarea qi promovarea personalului serviciului in conformitate cu

legislalia in vigoare.
2) Angajarea personalului specializat se face prin concurs.
3) Managerul Serviciului face parte din comisia de concurs pentru angajarea personalului specializat, instituita de

c6tre Prestatorul de serviciu.
4) Personalul Serviciului este obligat sd efectueze examenul medical profilactic la angajare in serviciu, iar ulterior

conform prevederilor actelor normative in vigoare ale Ministerului SanatAtii.
5) Contractul individual de muncd se incheie intre prestatorul de serviciu qi personalul Serviciului. Formarea

profesionalS a personalului - standardul 23
6T.Prestatorul de serviciu asigurd formarea ini1ial6 qi continud a personalului din cadrul Serviciului.
63.Rezultatul scontat: Formarea personalului Serviciului contribuie la prestarea calitativd a Serviciului.
69. lndicatori de realizare:
1)Prestatorul de serviciu asigurd formarea initiala gi continu6 a personalului specializat al Serviciului.

2) La angajare, personalul specializat al Serviciului beneficiaz6 de un program de formare iniliali cu o durat6 de 50 de

ore.
3) Managerul Serviciului identificd necesitSlile de formare a personalului in vederea cregterii competen(ei acestuia in

procesul de prestare a serviciilor gi elaboreazd Planul anual de formare continud a personalului.
4) Prestatorul de serviciu organizeazd, anual, pentru personalul specializat, cursuri de formare profesionald continud, cu

durata de minim 20 de ore.
5) Cursurile de formare profesionald continud sunt organizate de cdtre prestatorul de serviciu, anual, in baza

curriculumului de formare, aprobat de Ministerul Muncii, Protectiei Sociale qi Familiei gi necesitalilor de instruire
identificate.

Documentele serviciului referitoare la resursele umane - standardul 24
70. Prestatorul de serviciu asigurd intocmirea qi pistrarea documentelor Serviciului referitoare la resursele umane.
71. Rezultatul scontat: Documentele referitoare la resursele umane contribuie la eficientizarea activitAtilor desftqurate,
obiectivele asumate, rezultatele a$teptate in cadrul Serviciului.
7 2. lndicatori de realizare :

l) Prestatorul de serviciu deline urmdtoarele documente cu privire la resursele umane:
a) figele de post ale personalului angajat;
b) dosarele personale ale personalului angajat;
c) rapoar-tele gedin{elor de supervizare;

d) rapoartele de evaluare a performanlelor profesionale;
e) alte documente, in caz de necesitate.
2) Dosarele personale ale personalului angajat sunt pasfate in conformitate cu prevederile legale.
3) Personalul Serviciului are acces la informa{ia din dosarul sdu.

Sec{iunea 3. MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE $I PLANIFICAREA ACTIVITATII SERVICIULUI

Supervizarea personalului - standardul 25
73. Prestatorul de serviciu asigurd supervizarea profesionalS sistematicd a personalului Serviciului.
74. Rezultatul scontat: Angajalii Serviciului beneficiazd de supervizare profesional5, care contribuie la imbundtdfirea
calitilii serviciului prin consolidarea competenlelor profesionale, gestionarea eficient6 a sarcinilor gi timpului de lucru.
75. Indicatori de realizare:
1) Prestatorul de serviciu organizeazd procesul de supervizare profesionald a personalului.
2) $edinlele de supervizare se deslbgoard lunar, in grup sau individual gi se protocoleazS.
3) Conlinutul qedinlelor de supervizare se referl la:
a) metodele qi tehnicele aplicate;
b) discutarea cazurilor dificile qi identificarea soluliilor;
c) schimbul de experienld;
d) starea emofiona16 a personalului;
e) consolidarea spiritului de echipd;
f) alte aspecte.
4) Rezultatele supervizdrii specialiqtilor sint utilizate in procesul de evaluare a necesitSlilor de formare a personalului.

Evaluarea performan(ei personalului - standardul 26
76. Prestatorul de serviciu asigurd evaluarea anual6 a competentelor profesionale ale personalului Serviciului.
77. Rezultatul scontat: Evaluarea anuald a competenfelor profesionale contribuie la creqterea calitdlii Serviciului.
78. Indicatori de realizare:



1) Evaluarea personalului se realizeazd anual.
2) Procesul de evaluare se efectueaz6 conform grilei de evaluare bazate pe criterii clare elaborate de prestatorul de

serviciu ;i se axeazS pe:

a) rezultatele activitatii personalului in prestarea serviciului;
b) rezultatele participdrii la cursuri de formare profesionald.
3) Rezultatele evalubrii personalului sint utilizate in procesul de evaluare a necesitalilor de formare a personalului.

Evaluarea gi planificarea activittr{ii serviciului - standardul 27
79. Prestatorul de serviciu asiguri planificarea activit[1ii Serviciului in scopul corespunderii acestuia necesit6lilor

beneficiarilor, schimbdrilor produse in politica de protectie a copiilor, aborddrilor strategice gi metodologice noi.
80. Rezultatul scontat: Con{inutul serviciului corespunde necesitf,lilor beneficiarilor.
81. Indicatori de realizare:
l) Managerul centrului asigurd monitorizarea gi evaluarea anualI a Serviciului, intocmegte rapoaftele semestriale gi

anuale de activitate a Serviciului pe care il prezintd prestatorului de serviciu.
2) Managerul centrului, in procesul de monitorizare gi evaluare anuald a Serviciului,acumuleazd informatii cu privire la
calitatea serviciului qi corespunderea lui necesitdlilor beneficiarilor, schimb6rile produse in politica de protec(ie a

copiilor, aborddrile strategice gi metodologice noi, in baza c[rora elaboreazd anual planul de activitate a serviciului qi

totodatl definegte o politicd qi obiective concrete pentru o perioadd de 3-5 ani, cuprinse intr-un plan strategic de

dezvoltare a Serviciului.
3) Prestatorul de serviciu la inceputul fiecdrui an aprobd planul de activitate a Serviciului.



Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional
w.9l din noiembrie 2021

Statele de personal al Centrului Comunitar Multifuncfional ,,Genera(ia PRO"
din satul Peresecina, raionul Orhei

Nr.d/o Func{ia Categoria de salarizare Numirul de unitIli/condilii
speciale

I Manager Legea nr.270 din
23.1r.2018

1.0 unitate

2. Asistent medical 1.0 unitate

J Asistent social 1.0 unitate

4. Psiholoe 1.0 unitate

5. Pedagog social 4.0 unitlti
6. Educator special lucrul cu persoanele

cu CES
1.0 unitate

7 Conducdtor cerc culinirie 1.0 unitate

8. Conduc5tor cerc calculator 1.0 unitate

9. Conducf,tor cerc tesut 1.0 unitate

10. Conducdtor cerc cus6torie 1.0 unitate

ll Conducltor cerc lucru in lemn 1.0 unitate

12. BucStar 1.0 unitate

l3 D[dacd 4.0 unitdti
Total l9 unittrti

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman


