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proiect
DECIZIA Nr.9/

din noiembrie202l

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea gi func{ionarea Centrului Comunitar Multifunc{ional

,,UNIVERSUL" din comuna Piatra, raionul Orhei in redaclie nou6:

in conformitate cu prevederile art.43 alin (2) al Legii 43612006 privind administralia public[ localS, Legii

nr.54712003 privind asisten(a socialS, Legii nr. 12312010 privind serviciile sociale, prevederilor Conven(iei ONU

cu privire la protecfia drepturilor persoanelor cu dizabilitS{i, ratificatd de citre Republica Moldova, prin Legea nr.

166-XVIII din09.01.2010, Legea nr.100 din22.12.2017 cu privire la actele normative, Regulamentului-cadru

privind organizarea gi funcfionarea Serviciului social ,,Centrul de zi pentru persoane cu dizabilitSli gi a

Standardelor minime de calitate, aprobate prin HotdrArea Guvernului nr.569 din 19.11.2019, Hotdr6rea

Guvernului nr.413 din 14.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea gi funcfionarea

serviciului social "Respiro" gi a Standardelor minime de calitate, in scopul sporirii eficienlei gi calitSlii serviciilor

sociale specializate Consiliul Raional:

DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul privind organizarea qi funcfionarea Centrului Comunitar Multifunc{ional

,,UNIVERSUL" din comuna Piatra, raionul Orheiin redaclie nou[ (anexa nr.1).
2.Se aprobd statele de personal al Centrului Comunitar Multifunclional ,,UNIVERSUL" din comuna Piatra,

raionul Orhei (anexa nr.2).
3.Se abrogd DeciziaNr.-2l9 din 28 aprilie 2011 cu privire la aprobarea Regulamentului gi statelor de personal ale

Centrului Comunitar Multifuncfional,,UNIVERSUL" din comuna Piatra, raionul Orhei.
4.Se desemneazd responsabil de realizarea prezentei decizii qeful Direc{ie GeneralS Asisten(6 Sociald gi Protec(ie

a Familiei- dna Gabriela viNZArgRN.
5. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale

6.Vicepregedintele raionului d-na Tatiana PLATON, comisia consultativl de specialitate educa{ie, protec{ie

sociald, sdndtate public[, tineret qi sport (pre;edinte dl Alexei Capbdtut), vor asigura controlul executdrii

prezentei Decizii.

Pregedintele qedintei

Secretarul Consi I iului raional Serghei Caraman

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

Yizat'. S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - sef, Directia Genera[6 Finan{e
G.Minz6tean- qef, Direclia Generall Asisten{[ Sociall qi Proteclia Familiei
M.B6trincea - sef, Serviciul Juridic

Elaborat:G.MinzAtean



cu privire la aprobarea Regulamentu,r, J""ffi,l,Xl$Xffi:Iie a centrului comunitar Multifunctional
,,UNIVERSUL" din comuna Piatra, raionulOrhei

l. Denumirea autorului gi, duptr caz, a participanfilor la elaborarea proiectului;
Minzdtean Gabriela- $ef Direclie General6 Asisten!6 Social6 qi Protec{ia a Familiei.

2.Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitlfile urmlrite;
Proiectul de decizie prezentat spre aprobare, a fost elaborat in leg[turd cu necesitatea optimizdrii cheltuielilor bugetare

pentru finanlarea serviciilor sociale constituite pe parcursul ultimilor ani de cdtre Consiliul raional.
Analizdnd detaliat activitatea Centrelui Comunitar Munltifunclional ,,UNIVERSUL" din comuna Piatra, raionul Orhei,

care presteazd servicii sociale pentru copii in situalie de risc Ai copii din familii cu capacit6li materiale reduse, s-a ajuns la

concluzia, cd la moment, datorita faptului ca au fost dezvoltate servicii alternative de tip familial "Serviciul social de

sprijin pentru familiile cu copii" Ei "serviciul de asistenlS parenta[d profesionistI", numdrul beneficiarilor din rdndul

copiilor s-a micgorat considerabil, fapt ce duce la folosirea neeficient6 a capacitSlilor existente pentru categoria datd.

Totodat6, in legdturd cu fenomenul migraJiei gi sdriciei, a crescut considerabil num6rul persoanelor cu dizabilitSli severe,

care ramdn f6rd suportul familiei, sau chiar abandonate de copii, rude, qi au nevoie de plasament temporar (perioada

maximd 30 zile) pdn6 la reintegrarea in familie sau identificarea unei alte forme alternative de plasament.

Respectiv, in cadrul Centrului Comunitar Multifunclional ,,UNIVERSUL" se propune areorganiza serviciile existente,

intru folosirea mai eficienta a capacit6lii Centrului. Se propune qi transferarea serviciului social ,,Respiro" din cadrul

Centrului Comunitar Multifunclional ,,Genera(ia PRO" din satul Peresecina, raionul Orhei (2 locuri pentru copii).
TotodatS Serviciul Respiro va fi prestat qi pentru persoane adulte cu dizabilitAti severe (4 locuri pentru

maturi).Concomitent in cadrul Centrului vor fi prestate serviciile sociale de zi persoanelor cu dizabilitagi qi in etate, care

din cauza unor circumstanle de orice natur6, au abilitSli sociale reduse, capacitate scazutd de autodeservire, necesitind

supraveghere, alimentafie, asisten{6 pentru respectarea igienei personale, terapie ocupafionali qi dezvoltarea abilitalilor,
asistare gi suportul pe parcursul zilei.
3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenlierea elementelor noi;
PrioritAtile acestei reorganizlri sunt:
- acordarea unui spectru largit de servicii sociale adaptate la necesit[1ile categoriilor de beneficiari sus numili.
- reducerea statelor de personal cu 7 unitS{i (Anterior - l8 unitl{i; In urma reorganiztrrii statele de personal se

reduc la ll unitati).
- Reorganizarea Centrului Comunitar Multifuncfional ,,UNIVERSUL" prin prestarea serviciului "RESPIRO" Ei

Serviciului de zi pentru persoane vdrstnice qi persoane adulte cu dizabilit6fi, va duce la reducerea cheltuielilor bugetare.

Reiegind din cele expuse, propunem spre examinarea gi aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare 9i statele

de personal a Centrului Comunitar Multifunclional ,,UNIVERSUL".
4.Fundamentarea economico - fi nanciartr.
Realizarea proiectului de decizie nu necesiti sursele financiare suplimentare.

5.Modut de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul de decizie se incorporeazf, in sistemul actelor normative.qi se abrogd Decizia Nr.-2l9 din 28 aprilie 2017 cu

privire la aprobarea Regulamentului gi statelor de personal ale Centrului Comunitar Multifunc(ional ,,UNIVERSUL" din

comuna Piatra, raionul Orhei
6, Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
in conformitate cu prevederile art. 32 alLegii nr. 100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul

deciziei a fost avizat de cltre preqedintele raionului, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniul educalie Ei

sdndtate, secretarul consiliului raional, Eef Direclia Generali AsistenlE SocialS qi Protec{ia Familiei, gef Direc{ia Generald

Finanle specialistul principal, Aparatul preqedintelui (urist).'in scopul respectlrii Legii nr. 239 din l3 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. Totodatd, dat fiind faptul cd deciziile

propuse spre aprobare, con{in date cu caracter personal, urmeazl a fi publicate in Registrul actelor locale cu respectarea

prevederilor Legii nr. 133 din 08 iulie 201 I privind proteclia datelor cu caracter personal.

T.Consultarea expertizei juridice
in conformitate cu prevederile art. 37 al Legii nr. 100 din 22 decembrie 201 7 cu privire la actele normative, proiectele

de decizii au fost expuse expertizei juridice, de cltre specialistul principal, Aparatul preqedintelui (urist). Structura 9i

conlinutul actului corespunde normelor de tehnici legislativ6. Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie propun spre

avizare comisiilor consultative de specialitate qi aprobate in carul qedinlei Consiliului raional.

I

$ef Direc[ie Gabriela tvtiNzAfPnN



Anexa 1

APROBAT
Prin Decizia Consiliului Raional Orhei

nr.9/ din noiembrie 2021

REGULAMENT
de organizare qi func{ionare a Centrului Comunitar Multifuncfional ,,UNIVERSUL"

din comuna Piatra, raionul Orhei

Capitolul I
Dispozi{ii generale

l. Centrul Comunitar Multifunclional ,,UNIVERSUL" (in continuare, Centrul) este o institulie publicd de profil

social, care oferd servicii in domeniul protecliei sociale.

2. Centrul iqi desf6goar6 activitatea inconformitate cu legislafia in vigoare, prezentul Regulament 9i standardele minime

de calitate in vigoare pentru serviciile sociale.

3. Centrul esteionstituirinbaza Deciziei Consiliului Raional orhei cu asistenla tehnici a Fondului de Investilii Sociale

din Moldova, in baza Acordului de Grant gi Memorandumului de colaborare pentru implementarea componentei

,,Dezvoltare Regional6 gi Proteclie Sociala in Republica Moldova, co-finanlarea Comisiei Europene, Trust Fund Grant

No. TF09495 2" , aprobat prin dispozilia nr. 146-d 2din 29.12.2009 al Consiliului Raional Orhei.

4. Centrul are sediul in comuna Piatra, raionul Orhei.

5. Activitatea Centrului este coordonata, monitorizatd Si evaluati de cdtre Direclia Generald Asistenld Social6 9i

Protecfie a Familiei Orhei.
6. Scopul general al Centrului este acordarea asistenJei multidisciplinare persoanelor aflate in dificultate in vederea

...rp.ia.ii-dezvoltarii fizice, psiho-emo{ionale, educa}ionale gi sociale in conformitate cu particularitatrile individuale de

dezvoltare, in vederea depdqirii situaliilor de vulnerabilitate sociald.

7. Obiectivele Centrului rezid6 in:
./ reducerea numarului de persoane aflate in situalie de risc prin imbun[tAtirea calitAtii vie(ii acestora;

./ asigurarea unui spatiu piotector temporar copiilor cu disabilitEli/persoanelor vdrstnice aflate in situafie de $izd;

./ p..itu..u unor servicii de calitate, in func{ie de necesitdlile identificate ale beneficiarului;

./ prevenirea institulionalizlrii prin menlinerea persoanelor cu dizabilitdli/etate in mediul familial qi comunitar;

./ iensibilizarea opiniei publiie referitor la problemele persoanelor cu dizabilit[1ilpersoanelor virstnice qi

mobilizarea comunitalii pentru solu{ionarea problemelor cu care se confruntd acest grup de persoane la nivel de

comunitate;
,/ supravegherea starii de s6nState, ingrijirea Ei suportul beneficiarilor;
,/ dezvoltirea abilitalilor de autoservire, autonomie qi a climatului favorabil pentru dezvoltarea personalit[1ii

beneficiarilor;
./ asigurarea socializdrii beneficiarilor qi dezvoltarea relaliilor armonioase cu comunitatea si familia.

/ implementarea politicilor de incluziune sociali a persoanelor cu dizabilitSli;

8. Centrul igi desflgoarl activitatea in baza urmltoarelor principii:
'/ respectarea interesului superior al beneficiarului,

'/ respectareaopiniei beneficiarului,
./ nondiscriminare, abordarea inter- 9i multidisciplinar6,
./ flexibilitate, accesibilitate la servicii de calitate,

'/ transparenla informaliei, susfinereafamiliei beneficiarului,
./ promovarea gi respectarea drepturilor omului.

9. Tipurile de servicii prestate in cadrul Centrului:
a) Serviciul de zi pentru persoane virstnice gi persoane adulte cu dizabilitdji (anexa l)
b) Serviciul" Respiro", pentru persoanele cu dizabilit6li severe (copii/adulli) (anexa2 );

10. in cadrul Centrului, dupd caz, pot fi prestate servicii, dezvoltate in funclie de alte necesit6li identificate ale

beneficiarilor, dacd acestea corespund scopului gi obiectivelor Centrului.

ll.Beneficiari ai Centrului sunt cet6(eni ai Republicii Moldova, locuitori ai raionului Orhei pentru serviciile de

plasament; in serviciile de zi vor fi admiqi cetS{enii din satele Piatra qi Jeloboc, raionul Orhei.
/ Beneficiarii direcli sunt: copii/adulli cu disabilitAli din familii in situalii de risc, persoane vdrstnice, persoane

cu dizabilit61i.
/ Beneficiari indirecli sunt: membrii ai familiilor beneficiarilor direcli, specialiqti din domeniul protectiei

sociale, ONG-uri, reprezentanli ai Autoritdtilor Publice Locale, societatea civi16.
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Capitolul II
III. Obligafiile qi drepturile Centrului

12. Centrul are urmltoarele obligafii:
a) sf, presteze servicii in conformitate cu Standardele minime de calitate, potrivit prevederilor legisla{iei;

b) sE asigure asistenfa, suportul, integrarea gi reabilitarea psihosociald a beneficiarului de servicii;
c) sd aplice politica gi procedurile existente de respectare a confidenfialit6{ii;
d) sd asigure beneficiarilor gi persoanelor implicate in ingrijirea gi integrarea socialS a acestora asisten(6 in cunoaqterea 9i

exercitarea drepturilor 9i obliga{iilor lor;
e) sd asigure un sistem de primire, inregistrare gi solulionare a pldngerilor cu privire la serviciile oferite in cadrul

Centrului, in conformitate cu legislafia;
f) sf, colaboreze permanent cu organizafiile neguvernamentale, autoritatile administra(iei publice locale 9i alti prestatori

de servicii pentru integrarea social6 a beneficiarilor gi accesul lor la alte servicii din afara instituliei;
g) sd asigure informarea societdtii cu privire la activitatea Centrului;
h) sa organizeze campanii in vederea consoliddrii comunicirii dintre generafii, respectdrii solidaritatii $i echitatii sociale.

13. Centrul are dreptul:
a) s6 colaboreze cu profesionigti gi sE stabileascd parteneriate cu autoritatile administrafiei publice locale, asocia[ii

obgteqti, institulii, organiza(ii gi agenli economici, in scopul realiz[rii competen[elor sale, in conformitate cu legislafia;

b) s6 solicite qi s6 primeasc6, in condiliile legii, de la autoritdfile administraliei publice centrale 9i locale, institutii $i

organiza{ii documentele, materialele qi informaliile necesare pentru exercitarea atribu}iilor sale;

c)ia acceseze mijloace financiare de la organizafii donatoare gi sE le foloseascl in scopul realizdrii competentelor sale, in

conformitate cu legislalia in vigoare;
d) s6 elaboreze programe instructive, s5 selecteze gi s6 instruiasc6 voluntari;

e) s6 participe la instruirea continu6 a specialigtilor gi voluntarilor in domeniile prioritare de activitate;

f) s6 elaboreze gi si distribuie materiale informafionale gi promolionale privind serviciile prestate.

CapitolulIII
Beneficiarii centrului

14. Beneficiarii Centrului sunt locuitorii raionului 9i striinii specificali la art.2 alin. (l) din Legea nr.274 din 27

decembrie 201 I privind integrarea strlinilor in Republica Moldova, persoanele cu dizabilitd{i (copii/adulli) qi persoanele,

care au atins virsta standard de pensionare, care datoritd unor circumstanfe de nafurl fizicl sau sociald au o capacitate

scdzuti de autodeservire, necesitd supraveghere, asistare 9i ingrijire specializat6.

15. Nu se permite admiterea in Serviciu a persoanelor virstnice gi persoanelor adulte cu dizabilitSli cu boli psihice, care

prezint1peiicol societatii, a bolnavilor de alcoolism, narco-manie, toxicomanie, tuberculozd gi alte maladii care necesit5

tratament in institulii specializate.

Capitolul IV
Organizarea gi funcJionarea Serviciului

Secfiunea I
Admiterea beneficiarului in Serviciu

I 6. Identifi carea benefi c iaru lui se realizeazd',

a) La cererea beneficiarului/reprezentantului legal/ingrijitorului/asistentului personal.

b) de c6tre APL l, alli actorii din comunitate, asistentul social comunitar, care evalueazl situa{ia beneficiarului, iar

ulterior, la recomandarea EMD(Echipa Multidisciplinar6) local6, perfecteaz6 dosarul 9i il transmite specialistului din

cadrul DGASPF Orhei pentru verificare.
lT.Beneficiarii sunt admisi:

,/ in Serviciu,,Respiro", inbaza referirii din partea APL I gi deciziei Direcliei Generale de Asisten[E Sociald 9i

Protecfie a Familiei Orhei:in momentul admiterii beneficiarului in Serviciu se prezintd dosarul care contine: decizia

de plasament, ceftificatul de naqtere/actul de identitate, actele referitoare la statutul juridic al beneficiarului, actele

medicale: rezultatul analizei la grupa intestinalS, certificatul de contact cu maladii infectrioase, examenul BL,

imunoprofilaxia, cartela medicala a beneficiarului(in lipsa acesteia se admite un extras medical de la locul de

regedinla), dosarul personal de asisten(a cu informalii gi date ample despre situa(ia beneficiarului,conform

managementului de caz;
,/ in serviciile de zi beneficiarii sunt admigi in baza cererii depuse de beneficiar, sau alt reprezentant legal al

copilului/adultului, avind referire de la autoritatea locala. La figa de referire se va anexeazd copii ale actelor de

idintitate, evaluarea inilial[ gi complexl a situaliei beneficiarului, planul individual de asisten{6, ;i alte acte la

necesitate.

18. Odatd cu plasarea beneficiarului in Centru, specialigtii intocmesc planul individualizat de asistenfE 9i introduc in

registrul de evidenjd a plasamentelor in Serviciu urmatoarele informa{ii:

a. datele de identitate ale beneficiarului plasat in Serviciu gi ale persoanelor care il ingrijesc;
a
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b. perioada plasamentului;
c. diagnosticul beneficiarului.

19. Solicitantul Serviciului, pe de o parte, gi Managerul Centrului, pe de alti parte, semneazl un acord de colaborare.

Acordul de colaborare precizeazd:
a. obiectivele stabilite in cadrul planului individualizat de asistenjd a beneficiarului;
b. data inceperii gi incetdrii plasamentului;
c. responsabilitalile solicitantului Serviciului, precum gi responsabilit6file specialigtilor Serviciului pe perioada

plasamentului beneficiarului in Serviciu;
d. cauzele care pot determina suspendarea ori incetarea plasamentului;
e. obligafia Managerului centrului este de a informa in scris solicitantul cu privire la orice situa{ie, care ar determina

incetarea plasamentului beneficiarului inainte de termenele stabilite.
20.Asisten1a medicald a beneficiarului, in caz de necesitate, este asiguratl de cdtre institu{iile medico-sanitare, in

conformitate cu actele normative in vigoare.
21. in scopul asigurdrii accesului solicitanlilor la Serviciu, DGASPF, in comun cu asistentul social comunitar gi

Managerul centrului, fine evidenfa solicitanlilor gi elaboreaztr un grafic anual privind prestarea Serviciului.

Secfiunea a 2-a
Planul individualizat de asisten{5

al beneficiarului
22. Dupit admiterea beneficiarului in Centru, asistentul social elaboreazd, in comun cu beneficiarul, un nou plan de
asisten[6, inbaza dosarului recep(ionat, planific[ qi programeazd prestarea serviciilor de c6tre specialigtii de profil din
cadrul Centrului.
23.inbazarezultatelor ob[inute in urma prestArii serviciilor stabilite in func(ie de necesitalile identificate, managerul de
caz revizuiegte planul individualizat de asisten{6 al beneficiarului aplicind instrumentele de lucru generale din domeniul
asisten{ei sociale.
24. In procesul de revizuire a planului individualizat de asistentd, precum gi la gedin{ele de revizuire, managerul de caz
implicd echipa multidisciplinard a Centrului, cit gi din afar6, inclusiv beneficiarul qi grupul de suport.
25. Planul individualizat de asistentd revizuit al beneficiarului include concluziile gi recomanddrile care se aduc la

cunogtinJ6 beneficiarului intr-o forml accesibild, precum gi persoanelor implicate in procesul de incluziune a acestuia,
dup6 caz.

Secfiunea a 3-a
Monitorizarea gi evaluarea serviciilor prestate in

cadrul Centrului
26. Managerul Centrului monitorizeazi serviciile prestate beneficiarului, implementarea planurilor individualizate de

asistenfd prin organizarea qedinfelor ordinare supervizare individuald qi de grup cu personalul Centrului.
27. Managerul intreprinde acliuni suplimentare de monitorizare, inclusiv in cazuri de abatere, urgenta sau oriciror
suspiciuni de abuz falI de beneficiar.
28. Managerul Centrului prezinti DGASPF Orhei raportul semestrial gi anual de activitate al Serviciului.
29. Calitatea serviciilor prestate se evalueazd periodic de cStre DGASPF gi Inspeclia Social6.

Sec{iunea a 4-a
Suspendarea gi sistarea presttrrii de servicii

beneficiarului
30. Suspendarea gi sistarea prestdrii serviciilor in cadrul Centrului poate fi realizatd in urmS-toarele situafii:
a) la realizarea obiectivelor stipulate in planul individualizat de asistentA;
b) la solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal;
c) la incdlcarea in mod repetat a Regulamentului de ordine interioari (incdlcarea regimului de disciplini, consum de

substanJe psihoactive, comportament agresiv fa([ de ceilalli beneficiari sau personal etc.);
d) in cazul in care, pe parcursul afl5rii in Centru, la beneficiar se identificd tulburdri psihoneu-rologice;
e) in alte situatrii prevdzute de legislalie.

3l' Suspendarea gi sistarea, inainte de termen a prestdrii serviciilor in cadrul Centrului se efectueaza inbaza deciziei
emise de citre DGASPF, dupa prezentarea notei informative a managerului Cenffului, ca urmare a cererii
beneficiaruf uilreprezentantului legal, sau de alte circumstante prevAzute de legislafia in vigoare..

Capitolul V
Sec(iunea l-a

Obliga(iile gi drepturile Serviciului
32. Serviciul are urmtrtoarele obligafii:
a) sd presteze servicii sociale in conformitate cu standardele minime de calitate, potrivit prevederilor legislaliei;
b) s5 asigure asistenlI gi suport in (re)integrarea beneficiarului de servicii;
c) sd aplice politica 9i procedurile existente de respectare a confidenlialit5trii $i proteclia datelor cu caracter personal;
d) sd asigure beneficiarilor gi persoanelor implicate in prestarea serviciilor acestora asisten{6 in cunoagterea gi
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exercitarea drepturilor gi obligaliilor lor;
e) s[ asigure un sistem de primire, inregistrare gi solulionare a plingerilor cu privire la serviciile oferite in cadrul

Centrului, in conformitate cu legislafia;
f) sE dezvolte parteneriate cu organiza{iile neguvernamentale, autoriti}ile administraliei publice locale gi alJi prestatori

de servicii pentru a rf,spunde scopului 9i obiectivelor Serviciului;

g) si asigure informarea societAtii cu privire la activitatea Serviciului;
h) str organizeze campanii in vederea celebr[rii Zilei Internalionale a Oamenilor in Vdrsti 9i inform6rii comunitSlii

despre impactul fenomenului de imbdtrinire global6, a Zilei interna{ionale a persoanelor cu dizabilit6{i 9i incluziunea
social6 a acestora.

33. Serviciul are urmEtoarele drepturi:
a) s6 colaboreze cu profesioniqtii din domeniu gi cu refeaua organizafiilor de profil de nivel national, regional gi

international;
b) sd solicite qi sE primeascd, in condiliile legii, de la autorit6file publice centrale qi locale, insti-tu1ii 9i organizalii,

documente, materiale gi informalii necesare pentru exercitarea atribu{iilor sale;

c) sd acceseze mijloace financiare de la organiza{ii donatoare gi sd le foloseascS in scopul realizdrii competen(elor sale,

in conformitate cu legislatia in vigoare;
d) sE elaboreze programe instructive, sa selecteze gi sI instruiascd voluntari;
e) sd participe la instruirea continud a specialigtilor gi voluntarilor in domeniile prioritare de activitate;

f) s6 elaboreze gi sd distribuie materiale informalionale gi promolionale ale serviciilor prestate;

Sec(iunea a 2-a
Drepturile qi obliga(iile beneficiarului admis in

Serviciu
33. Beneficiarii se bucurd de toate drepturile gi libert[trile fundamentale ale omului, sint tratafi cu demnitate 9i respect

conform legislaliei in vigoare gi normelor internafionale.
34. Beneficiarii Serviciului au urmltoarele drepturi:
a) sd consimtd asupra serviciilor prestate;

b) s6 depund pl6ngeri in condiliile legislaliei referitor la calitatea serviciilor prestate, atitudinii 9i tratamentului

personalului;
c) sd fie asistali gi sprijinili de cdtre personalul Centruluiin realizarea obiectivelor planului individualizat de asistentrd;

d) sA li se pastreze gi utilizeze datele cu caracter personal in siguran{I gi confidenlialitate;

e) sd ceara suspendarea sau sistarea prestirii serviciilor conform acordului de colaborare incheiat cu managerul de caz

la stabilirea obiectivelor in planul individualizat de asistenl6;

f) s6 participe, conform intereselor, la desfbgurarea activitalilor socio-culturale gi de ergoterapie din cadrul Centrului;

g) sd participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea serviciilor sociale.

35. Beneficiarii Serviciului au urmltoarele obligafii:
a) sd furnizeze informalii corecte gi relevante cu privire la identitate, situa{ia familiald, sociald qi la starea sanAta}ii lor,

fi ind responsabili pentru veridicitatea acestor informafii;
b) sd respecte regulamentul de ordine interioard a Centrului;
c) s6 respecte drepturile celor din jur gi sd se conformeze regulilor interne stabilite in cadrul Centrului;

d) sd manifeste o atitudine responsabi16 fa{6 de bunurile Centrului;
e) sI aibi un comportament civilizat gi o finut5 vestimentard decent6'

Capitolul VI
Managementul qi personalul Centrului

36. Centrul este condus de o persoand cu studii superioare in unul din urmf,toarele domenii: pedagogie, psihologie,

psihopedagogie, asisten{I socialS, medicin[, drept.

37. Managerul este angajat inbazaconcursului organizat de cdtre DGASPF gi eliberat din funclie conform legislaliei in

vigoare.
38. in activitatea sa managerul Centrului se conduce de actele normative gi legislative in vigoare 9i de prezentul

Regulament.
3g.Managerul are dreptul in scopul imbunatalrii activitAtii Centrului sI primeasci - bunuri materiale conform legislafiei,

sd stabileasc6 parteneriate de colaborare cu organizafiile neguvemamentale nafionale/internafionale, agenji economici

etc., s6 colaboreze cu alte institulii de profil in scopul schimbului de experien{d qi dezvolttrrii capacitalilor profesionale.

40.Personalul este format din specialigti in diferite domenii, care corespund scopului Centrului.

4l.Figele de post ale personalului sunt aprobate de qeful DGASPF, in conformitate cu scopul, obiectivele Centrului 9i

Standardele minime de calitate, precum gi cu prevederile legisla{iei.
42.Angajarea personalului se efectueazd prin incheierea unui contract individual de muncd in formS scrisl 9i se

legalizeazdprin ordinul Eefului DGASPF, emis in baza contractului.
43.Managerul Centrului este responsabil de organizarea activit[1ii Centrului 9i de calitatea serviciilor prestate.

44. Managerul Centrului asigur6:
a) funcfionarea Centrului conform legislafiei in vigoare;
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b) gestionarea resurselor financiare gi materiale ale Centrului. conform standardelor na{ionale de contabilitate;
c) organizarea gi evaluarea activitatii personalului Centrului, conform figelor postului angajalilor;
d) asigurarea confidenlialitatii programului gi registrelor beneficiarilor;
e) completarea gi prezentarea formularelor qi rapoartelor privind activitatea Centrului cAtre autoritAlile administraliei

publice locale;
f) reprezentarea Centrului in relaliile cu alte institulii publice sau private;
g) asigurarea gi supravegherea instruirii continue a personalului.
h) Managerul Centrului convoacA gedinlele de planificare gi monitorizare a activitAtii Centrului sdptimdnal sau, la

necesitate, in mod extraordinar.
45.Managerul Centrului incheie acorduri de prestare a serviciilor specializate cu alte organiza(ii/institulii de profil.

46.Statele de personal ale Centrului sunt stabilite conform standardelor de calitate gi sunt aprobate de cdtre Consiliul
Raional in conformitate cu scopul gi obiectivele Centrului gi prevederile legislaliei in vigoare.
4T.Managerul Centrului pentru a rdspunde dinamicii cerinlelor beneficiarilor elaboreazd, si prezintd qefului Direc{iei
proiectul organigramei, care ulterior este inaintatd spre aprobare Consiliului Raional.
48. Personalul Centrului este angajat, conform legislaliei in vigoare.
49.Angaja1ii Centrului sunt obligali sa pasfteze confidenlialitatea informafiilor despre via{a beneficiarilor, pe care le oblin
in timpul exercitarii atribuliilor de serviciu, sd nu pretind6 gi sE nu primeascd de la beneficiari foloase necuvenite pentru
munca prestatA.

50.Personalul igi desf6goari activitatea conform fiqelor postului, in localul destinat Centrului, in conformitate cu orarul de
lucru stabilit.
5l.Structura gi pregdtirea personalului din Centru se aprobE in corespundere cu obiectivele Centrului.
52. Salarizarea personalului se efectueazd in conformitate cu legislalia in vigoare.
53 Suplimentar, Centrul indeplinegte urm6toarele atribulii:
a) organizeaza activitafi de identificare, atragere gi colectare de fonduri de [a diferite structuri guvemamentale gi
neguvernamentale, menJine relalii de colaborare cu alte institulii de resort;
b) adreseazd interpeldri cltre structurile ce delin informalia privind datele necesare in procesul de prestare a serviciilor;
c) incheie acorduri de colaborare cu alte organiza{ii din acelaqi domeniu de activitate.

Capitolul VII
Finantarea gi patrimoniul Centrului

54. Centrul este finanfat din bugetul Consiliului Raional, donalii, granturi, alte surse conform actelor normative in
vigoare.
55 Centrul dispune de patrimoniu necesar activit[tii sale cu drept de administrare.
56. Patrimoniul Centrului se constituie din:
a) patrimoniul inilial transmis Centrului de ctrtre Consiliul Raional in administrare;
b) patrimoniul transmis de ctrtre Fondul de lnvestilii Sociale din Moldova in proprietate;
c) patrimoniul transmis in perioada activitatii Centrului de cdtre Consiliul Raional, alte persoane juridice sau fizice in

folosinl6 temporar6;
d) donalii (granturi), alte contribufii filantropice ale persoanelor fizice gijuridice;
e) alte valori active gi pasive neinterzise de legisla{ie.

Capitolul VIII
Dispozi{ii finale

57. Activitatea Centrului inceteazd in baza deciziei Consiliului Raional, in corespundere cu prevederile legisla{iei in
vigoare . DupI incetarea activitatii Centrului, patrimoniul va fi transmis Direc{iei Generale Asisten{d Sociald gi Proteclia
Familiei.

Secretarul Consi I i ului rational Serghei Caraman
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Anexd I
la Regulamentul privind

organizarea Sifunclionarea Centrului Comunitar Multifuncqional ,,UNIVERSUL"
din comuna Piatra, raionul Orhei

REGULAMENT
privind prestarea serviciului de zi,

pentru persoane virstnice gi persoane adulte cu dizabilitlfi
in cadrul Centrului Comunitar Multifuncfional,,UNIVERSUL"

din comuna Piatra, raionul Orhei

Capitolul I
Dispozifii generale

l. Regulamentul privind prestarea serviciului de zi pentru persoane virstnice gi persoane adulte cu dizabilfuStri (in

continuare - Regulament) reglementeazf, modul de organizare gi func{ionare, scopul, obiectivele gi finanfarea acestuia.

2. Serviciul de zi reprezinta unul dintre serviciile prestate persoanelor v?rstnice gi persoanelor adulte cu dizabilitdli in
cadrul Centrului Comunitar Multifunc{ional ,,UNIVERSUL",din comuna Piatra, raionul Orhei.

3. Serviciul de zi este prestat in conformitate cu prezentul Regulament, standardele minime de calitate, dispoziliile
autoritalii administra(iei publice locale gi ale Directiei Generale Asisten{6 Social6 gi Protectie a Familiei Orhei. (in

continuare-DGASPF Orhei).
4. Serviciului de zi este prestat pentru maximum l5 beneficiari.
5. Activitatea Serviciului este coordonatd de c6tre DGASPF Orhei.

Capitolul II
Principiile de organizare

6. Desfrgurarea activitatrii se face inbaza urmltoarelor principii:
a) respectlrii drepturilor pi demnitalii umane;
b) centrArii pe beneficiar;
c) oportunit6li egale;
d) confiden(ialit[1ii;
e) accesibilitdtii;
f) asigurdrii dreptului la informare;
g) respectdrii opiniei beneficiarilor gi participativitatii;
h) respectdrii eticii profesionale;
i) colaborlrii qi parteneriatului ;

j) solidaritafi i sociale;
k) celeritatii.

Capitolul III
Scopulgi obiectivele

7. Scopul este de a presta servicii specializate in vederea asiguririi activit6tilor de ingrijire, reabilitare 9i (re)integrare

social5 a persoanelor virstnice, inbaza evaluf,rii necesitdlilor, in regim de zi.

8. Obiectivele prestdrii serviciului de zi in cadrul Centrului:
a) prestarea calitativd a serviciilor specializate in funcJie de necesititile identificate ale beneficiarului;

b) prevenirea institulionalizarii prin menlinerea persoanelor virstnice 9i persoanelor adulte cu dizabilit6|i in mediul

familial gi comunitar;
c) sensibilizarea opiniei publice despre problemele persoanelor virstnice gi persoanelor adulte cu dizabilitali qi

mobilizarea comunitdlii pentru solufionarea necesitAlilor cu care se confruntd acest grup la nivel de comunitate.

Capitolul IV
Serviciile prestate gi beneficiarii

Tipurile de servicii prestate:
a) consiliere sociald qi psihologic6;
b) activitati ocupafionale, distractive, culturale;
c) reabilitare;
d) (re)integrare sociali;
e) kinetoterapie;
f) asisten{d medical6 primar6;
g) alimentafie;
h) servicii igienico-sanitare (baie/splldtorie socia16)

10. in cadrul Serviciului, dup6 caz, pot fi prestate servicii, dezvoltate in funcfie de alte necesitdli identificate ale

beneficiarilor, dacd acestea corespund scopului gi obiectivelor Centrului.
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10. Beneficiarii Serviciului sunt locuitorii raionului qi strainii specificali la art.2 alin. (l) din Legea nr.274 din27
decembrie 2011 privind integrarea strainilorin Republica Moldova, care au atins virsta standard de pensionare gi

persoanele adulte cu dizabilit[1i, care datoritl unor circumstanfe de naturd fizicf, sau sociald au o capacitate sc6zut6
de autodeservire, necesitl suprave-ghere, asistare gi ingrijire specializat6.

12. Nu se permite admiterea in Serviciu a persoanelor virstnice gi persoanelor adulte cu dizabilit[1i cu boli psihice,
care prezintl pericol societdtii, a bolnavilor de alcoolism, narco-manie, toxicomanie, tuberculozi gi alte maladii care
necesit6 tratament in institulii speciali-zate.

CapitolulV
Organizarea gi func{ionarea Serviciului

Sec(iunea I
Admiterea beneficiarului in Serviciu

I 3. Identifi carea benefi ciaru lui se realizeaz6,;
a) la cererea beneficiarului/reprezentant legal.
b) de cdtre APL I, alli actorii din comunitate, asistentul social comunitar, care evalueazd situalia beneficiarului, iar
ulterior, la recomandarea EMD localS, perfecteaz6 dosarul gi il transmite specialistului din cadrul DGASPF Orhei pentru
verificare.

14. in serviciile de zi beneficiarii sunt admiqi in baza cererii depuse de beneficiar sau alt reprezentant legal al
copilului/adultului, avind referire de la autoritatea locala. La figa de referire se va anexeazl copii ale actelor de identitate,
evaluarea inilial[ Ei complexd a situaliei beneficiarului, planul individual de asistenfa, qi alte acte la necesitate.

15. Solicitantul Serviciului, pe de o parte, qi Managerul Cenffului, pe de alt[ pafte, semneazl un acord de admitere in
Serviciu de zi.
Acordul de admitere precizeazd:
a. obiectivele stabilite in cadrul planului individualizat de asisten!tr a beneficiarului;
f. data inceperii gi incetdrii prest[rii serviciiului;
g. responsabilitAlile solicitantului Serviciului, precum gi responsabilitalile specialigtilor Serviciului pe perioada prestdrii

serviciulor;
h. cauzele care pot determina suspendarea ori incetarea prestarii serviciului;
i. obligalia Managerului centrului este de a informa in scris solicitantul cu privire la orice situa(ie, care ar determina

incetarea prest5rii servciului beneficiarului inainte de termenele stabilite.

Secfiunea a 2-a
Planul individualizat de asistenftr

al beneficiarului
16. DupE admiterea beneficiarului in Centru, managerul Centrului nume$te prin ordin un manager de caz, care

elaboreazd, in comun cu beneficiarul, EMD un nou plan de asistentS, inbaza dosarului receptionat, planificd gi

programeazi prestarea serviciilor de c6tre specialigtii de profil din cadrul Centrului
17.lnbaza rezultatelor ob(inute in urma prestdrii serviciilor stabilite in functie de necesitalile identificate, managerul

de cazrevizuiegte planul individualizat de asistenfE al beneficiarului aplicind instrumentele de lucru generale din
domen^iul asistenfei sociale.

18. In procesul de revizuire a planului individualizat de asistenjf,, precum gi la gedinlele de revizuire, managerul de caz
implicd echipa multidisciplinard a Centrului, cit gi din afar6, inclusiv beneficiarul qi grupul de suport.

19. Planul individualizat de asisten(I revizuit al beneficiarului include concluziile gi recomandS-rile care se aduc la
cunogtinfd beneficiarului intr-o formd accesibilS, precum gi persoanelor implicate in procesul de incluziune a acestuia,
dupd caz.

Secfiunea a 3-a
Monitorizarea gi evaluarea serviciilor prestate in

cadrul Centrului
20. Managerul Centrului monitorizeazd serviciile prestate beneficiarului, implementarea planurilor individualizate de

asistenfd prin organizarea gedinlelor ordinare supervizare individuald qi de grup cu personalul Centrului.
21. Managerul intreprinde acfiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv in cazuri de abatere, urgenld sau oricaror

suspiciuni de abuz fald de beneficiar.
22. Managerul Centrului prezintl, DGASPF Orhei raportul semestrial gi anual de activitate al Serviciului.
23. Calitatea serviciilor prestate se evalueazi periodic de cdtre DGASPF gi Inspeclia Social6.

Sec{iunea a 4-a
Suspendarea gi sistarea prestlrii de servicii

beneficiarului
24. Suspendarea gi sistarea prestarii serviciilor in cadrul Centrului poate fi realizatd, in urmitoarele situalii:
a) la realizarea obiectivelor stipulate in planul individualizat de asisten[6;
b) la solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal;
c) la incdlcarea in mod repetat a Regulamentului de ordine interioard (incdlcarea regimului de disciplind, consum de
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substante psihoactive, comportament agresiv fa16 de ceilalli beneficiari sau personal etc.);
d) in cazul in care, pe parcursul afldrii in Centru, la beneficiar se identificd tulburdri psihoneurologice;
e) in alte situalii prevf,zute de legislafie.

25. Suspendarea gi sistarea, inainte de termen a prestirii de servicii in cadrul Centrului se efectueaz6 inbaza deciziei
gefului DGASPF Orhei emisl inbaza deciziei de recomandare a EMD din cadrul Centrului cu informarea nemijlociti a

APL I.

Capitolul VI
Secfiunea l-a

Obliga{iile qi drepturile Serviciului
26. Serviciul are urmdtoarele obliga{ii:
a) sE presteze servicii sociale in conformitate cu standardele minime de calitate, potrivit prevederilor legislaliei;

b) si asigure asisten{l 9i suport in (re)integrarea beneficiarului de servicii;
c) sd aplice politica gi procedurile existente de respectare a confiden(ialitAtrii $i protectia datelor cu caracter personal;

d) s6 asigure beneficiarilor gi persoanelor implicate in prestarea serviciilor acestora asistenlE in cunoagterea 9i

exercitarea drepturilor ti obliga(iilor lor;
e) si asigure un sistem de primire, inregistrare gi solu{ionare a pl?ngerilor cu privire la serviciile oferite in cadrul

Centrului, in conformitate cu legislalia;
t) sd dezvolte parteneriate cu organizaliile neguvernamentale, autoritAtile administratriei publice locale 9i alli prestatori

de servicii pentru a rlspunde scopului gi obiectivelor Serviciului;
g) s6 asigure informarea societdfii cu privire la activitatea Serviciului;
h) s6 organizeze campanii in vederea celebrlrii Zilei Internalionale a Oamenilor in Vdrstd gi in-formirii comunitAlii

despre impactul fenomenului de imbdtrinire global6, a Zilei intemaJionale a persoanelor cu dizabilit6[i gi incluziunea

socialS a acestora.

27. Serviciul are urmdtoarele drepturi:
a) s6 colaboreze cu profesionigtii din domeniu qi cu refeaua organizafiilor de profil de nivel nafional, regional qi

interna(ional;
b) s6 solicite gi sf, primeascd, in condiliile legii, de la autorittrtile publice centrale qi locale, institulii 9i organizafii,

documente, materiale gi informalii necesare pentru exercitarea atribuliilor sale;

c) s6 acceseze mijloace financiare de la organiza(ii donatoare gi sI le foloseascl in scopul realizirii competen{elor sale,

in conformitate cu legislalia in vigoare;
d) sI elaboreze programe instructive, s6 selecteze gi sd instruiascl voluntari;
e) sI participe la instruirea continud a specialigtilor gi voluntarilor in domeniile prioritare de acti-vitate;

f) s6 elaboreze 9i sd distribuie materiale informa(ionale qi promolionale ale serviciilor prestate;

Secfiunea a 2-a
Drepturile 9i obligafiile beneficiarului admis in

Serviciu
28. Beneficiarii se bucura de toate drepturile gi libertltile fundamentale ale omului, sint tratafi cu demnitate gi respect

conform legislafiei in vigoare gi normelor intemafionale.
29. Beneficiarii Serviciului au urmStoarele drepturi:
a) sd consimtd asupra serviciilor prestate;

b) s6 depund plAngeri in condiliile legislaliei referitor la calitatea serviciilor prestate, atitudinii qi tratamentului

personalului;
c) s6 fie asistati gisprijinili de cdtre personalulCentruluiin realizarea obiectivelor planului individualizat de asisten[6;

d) sd li se pastreze gi utilizeze datele cu caracter personal in siguranJd gi confidenlialitate;
e) sd ceard suspendarea sau sistarea prestArii serviciilor conform acordului de colaborare incheiat cu managerul de caz

la stabilirea obiectivelor in planul individualizat de asistenld;

fl.y s6 participe, conform intereselor, la desf6gurarea activitatilor socioculturale gi de ergoterapie din cadrul Centrului;

g) sd participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea serviciilor sociale.

30. Beneficiarii Serviciului au urmdtoarele obligalii:
a) s6 furnizeze informalii corecte gi relevante cu privire la identitate, situafia familiald, sociald 9i la starea sAnAt6tii lor,

fi ind responsabili pentru veridicitatea acestor informafii;
b) sI respecte regulamentul de ordine interioard a Centrului;
c) sd respecte drepturile celor din jur gi sd se conformeze regulilor inteme stabilite in cadrul Centrului;

d) sd manifeste o atitudine responsabilI fald de bunurile Centrului;
e) sd aib6 un comportament civilizat gi o 1inut6 vestimentarl decentf,.

Capitolul VII
Managementul 9i personalul Centrului

3 I. Serviciul este administrat de managerul Centrului,
32. Managerul Centrului organizeazd activitatea personalului, poartl rispundere deplind de calitatea prest6rii

serviciilor, administreazA toate bunurile materiale.
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33. in limitele imputernicirilor sale 9i potrivit legislaliei in vigoare, managerul inainteazd propuneri DGASPF
referitoare la activitatea Serviciului, stimulSrii gi sanction6rii disciplinare a personalului instituliei.

34. Managerul Centrului are dreptul:
s6 stabileascf, parteneriate de colaborare cu organiza{iile neguvernamentale natrionale/intema{ionale, cu agentii

economici;

sd colaboreze cu alte institulii de profil in scopul schimbului de experien{6 gi dezvoltArii capacitalilor profesionale.
35. Personalul este format din specialigti din diferite domenii, care corespund scopului Centrului.
36. Personalul serviciului igi exercitd atributriile in conformitate cu figa postului gi cu normele deontologice.
37. Figele de post ale personalului sint aprobate de geful DGASPF Orhei, in conformitate cu scopul, obiectivele 9i

standardele minime de calitate, precum gi cu prevederile legislaliei.
38. Angajarea personalului se efectueazd prin incheierea in formd scrisd a unui contract individual de muncl gi se

legalizeazd prin ordinul gefului Direcliei, emis in baza contractului.
39. Inainte de aprobare candidalii la funcfiile specializate urmeazd cursul de formare iniliald cu durate de 50 ore

organizat de prestatorul de serviciu.
40. Personalul specializat, anual, participd la cursuri de formare profesionalE continud cu durata de minimum 20 de

ore, organizate de prestatorul de serviciu.
4l. Evaluarea performan[elor personalului specializat este realizatd anual de managerul Centrului, care, totodata,

inainteazd prestatorului de serviciu rapoarte privind revizuirea anualS a competentelor profesionale ale personalului
angajat.

42. Managerul Centrului identific6 necesitAlile de formare a personalului in vederea consoliddrii competenlelor
profesionale, gestiondrii eficiente a sarcinilor gi timpului de lucru gi elaboreazl Planul anual de formare continui a
personalului.

43. Supervizarea activitAtii gi evaluarea performanlelor managerului Centrului este asiguratf, de specialistul din cadrul
DGASPF.

44. Personalul Centrului efectueazd examene medicale la angajare gi examene periodice, la fiecare 6 luni, conform
actelor normative aprobate de Ministerul SanAtAIii.

45. Angajalii Centrului sint obligali sa pasreze confidenlialitatea informatiilor despre viala beneficiarilor gi familiilor
lor, pe care le oblin in timpul exercitarii atribufiilor de serviciu, sE nu pretindf, gi s6 nu primeasci foloase necuvenite
pentru munca prestata.

46. Salarizarea personalului se efectueazf, in conformitate cu legislalia in vigoare.

CapitolulVIII
Procedura de depunere gi examinare a plingerilor

47. Centrul detrine gi aplic[ o procedurd privind inregistrarea gi examinarea pl6ngerilor gi se-siz6rilor in conformitate
cu legislalia.

48. Procedura legalI de depunere, de examinare a pldngerilor gi sesizirilor este expusl public gi beneficiarii au
oportunitatea de a se informa.

49. Centrul asigurd informarea beneficiarilor asupra modalitdlilor legale de solufionare a re-clamaliilor intr-un format
gi la un nivel accesibil, in funclie de capacitalile individuale a beneficia-rilor.

Capitolul IX
Finanfarea gi patrimoniul Centrului

Sectiunea I
Finanf area serviciului

50. Serviciul igi desldgoard activitatea economicf, gi financiard in conformitate cu devizul de cheltuieli, aprobat de cltre
Consiliul Raional.
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Anexd l
la Regulomentul privind prestareq serviciului de zi,

pentru persoane virstnice si persoane adulte cu dizabilitdti
C omunit ar Mult ifunc l ional,, UN I V E RS U L "

din comuna Piatra, raionul Orhei

Dosarul personal al beneficiarului pentru Serviciu de zi pentru persoane adulte include, duptr caz, urmtrtoarele
acte:
a) cererea personali sau a reprezentantului legal;
b) evaluarea iniliald gi complexl a beneficiarului;
c) planul individualizat de asisten{E;

d) acordul de colaborare incheiat intre managerul de caz gi beneficiar (conform procedurii managementului de caz);

e) trimiterea-extras din figa medical6 a bolnavului de ambulatoriu, de stalionar (F027e);

f)Prezentarea testului la COVID-19 (nu mai tdrziu de 48 ore)sau certificat de vaccinare;

g) copia actului de identitate;
h) copia legitimafiei de pensionar (dupd caz), copia certificatului de expertizd medicald a vitalitalii;
i) referirii autoritatii administra{iei publice locale de nivelul intii cu argumentarea necesitSlii beneficiarului citre

Serviciu;
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Anexd 2
la Regulamentul privind prestarea serviciului de zi,

pentru persoane vtrstnice $i persoane adulte cu dizabilitdti
C omunit ar Mul t funcy ional,, U N I V E RS U L "

din comuna Piatra, raionul Orhei

Standarde minime de calitate
pentru Serviciul social de zi,,Centrului Comunitar Multifuncfional ,,UNIVERSUL" din comuna Piatra,

raionul Orhei"

Capitolull
Accesul la serviciile prestate in cadrul Centrului

Sec(iunea I
Informarea/promova rea Centrului - Standa rdul I

l. Centrul desftqoar[ activitati de informare a populaliei gi de promovare a acestuia.
2. Rezultatul: Populalia cunoaEte despre existen{a Centrului Ei in{elege specificul activiEtii acestuia.

3. Indicatorii de realizare:
I ) Centrul dispune de materiale informalionale despre specificul activitalii.
2) Materialele informa{ionale sint distribuite in diverse institulii publice qi clddiri de menire sociali cu acces

maxim pentru popula[ie.
3) Potenliali beneficiari qi familiite lor au posibilitatea sd, viziteze Centrul pentru a cunoaEte condiliile,

personalul, modul de desfdgurare a activit6tilor etc.
4) intilniri organizate cu alli prestatori de servicii sociale, reprezentan{i ai autorita(ilor administra{iei publice

locale, asocia[ii obEteqti, in vederea informdrii cu privire la activitatea Centrului.

Sec{iunea a 2-a
Admiterea - Standardul 2

4. Centrul dispune Ei aplicd proceduri de admitere a beneficiarilor in Centru.
5. Rezultatul: solicitanli pentru servicii sint admise in Centru inbaza procedurilor stabilite.
6. Indicatorii de realizare:
l) Centrul activeazd in baza unui regulament de organizare qi funclionare elaborat in baza Regulamentului-

cadru privind organizarea qi funclionarea Serviciului social ,,Centrul de zi pentru persoane in etate Ei cu dizabilit6{i",Ei
organizarea qi func{ionarea Serviciului social ,,Respiro,, care cuprinde toate procedurile aplicate in procesul de admitere
;i prestare a serviciilor cltre beneficiar.

2) Conducerea Centrului asiguri ajustarea, dupd necesitifi, a regulamentului, a procedurilor Ei regulilor
interne.

3) Procedura de admitere prevede prezentarea actelor necesare pentru intocmirea dosarului, specificate in
Regulamentul privind organizarea gi funclionarea Centrului Comunitar Multifunclional ,,UNIVERSUL"din
comuna Piatra, raionul Orhei, prin care se constati necesitatea prestlrii cdtre beneficiar a serviciilor in cadrul
Centrului.

4) Decizia cu privire la admiterea in Centru se ia in urma examinlrii cererii gi actelor anexate.
5) Managerul Centrului efectueazf, inscrierea in Registrul de eviden{E a beneficiarilor admisi in Centru,

incheind cu aceasta./reprezentantul legal Acordul de colaborare.

Sec{iunea a 3-a
Evaluarea - Standardul 3

7. Centrul dispune Ei aplicl proceduri de evaluare a necesit[tilor beneficiarului.
8. Rezultatul: Fiecdrui beneficiar de servicii ii sint determinate necesitf,lile in baza evaluirii.
9. Indicatorii de realizare:
1) Asistentul social/psihopedagogul din cadrul Centrului, in termen de 7 zile de la admiterea in Centru,

evalueazd necesitalile de asistenf6 gi serviciile de care va beneficia in cadrul Centrului, in comun cu personalul
specializat din cadrul Centrului, alli specialiqti ;i cu membriifamiliei/reprezentantul legal.

3) Rezultatele evaludrii se inregistreazd, intr-o figd de evaluare individuall ;i se pdstreaza in regim de
confidenlialitate in dosarul personal al beneficiarului;

4)Inbaza evaludrii, Centrul stabileqte pachetul de servicii care vor fi prestate.
5) FiEa de evaluare individuald se completeazd, cu informa{ii privind rezultatele oblinute de beneficiar.

Sec{iunea a 4-a
Planul individualizat de servicii - Standardul 4

10. Centrul asigurd elaborarea planului individualizat de servicii pentru fiecare beneficiar in baza evaludrii
necesit6lilor/reevaludrii.
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ll. Rezultatul: Fiecare beneficiar al Centrului are un plan individualizat de servicii racordat la necesit[1ile

12. Indicatorii de realizare:
l) Asistentul social/psihopedagoguldin cadrulCentrului, in termen de7 zile de la admitereabeneficiaruluiin

Centru, elaboreazd,inbaza rezultatelor evalu[rii necesitf,lilor, planul individualizat de servicii, in comun cu personalul

specializat din cadrul Centrului qi alli specialiqti, precum qi cu membrii familiei/reprezentantul legal.

2) Asistentul social/psihopedagogul din cadrul Centrului efectueazd reevaluarea necesitIlilor beneficiarului in

cazul unor modificdri semnificative ale sdn[tAtii fizice sau/gi mintale, la solicitarea beneficiarului sau a unui membru al

echipei multidisciplinare, precum qi la ieqirea beneficiarului din Centru.

3) Asistentul social/psihopedagogul din cadrul Centrului asigurS informarea beneficiarului, precum gi a

membrilor familiei/reprezentantului legal privind con{inutul planului individualizat de servicii.

Sec{iunea a 5-a
Sistarea serviciilor - Standardul 5

13. Centrul dispune de o procedurf, de sistare a serviciilor.
14. Rezultatul: Centrul aplic6 o procedurd clar6 privind sistarea serviciilor.
15. Indicatorii de realizare:
1) Sistarea serviciilor prestate in cadrul Centrului se realizeazd conform prevederilor Regulamentul privind

organizarea 9i functionarea Centrului Comunitar Multifunclional ,,UNIVERSUL"din comuna Piatra, raionul Orhei qi

regulamentului intern de funclionare a instituliei, unde sint specificate concret condiliile qi procedurile.

2) Condiliile de sistare sint aduse la cunoqtinfa beneficiarului/familiei acestuia/reprezentantului legal.

Capitolul II
Cadrul de organizare gi func{ionarea a Centrului

Sec{iunea 1

Mediul extern - Standardul 6

16. Centrul dispune de infrastructur5 pentru a activa, adaptattr la necesitIlile beneficiarilor Centrului.

17. Rezultatul: Infrastructura Centrului este amplasatl in comunitate qi este adaptatd la necesit6lile

beneficiarilor.
18. Indicatorii de realizare:
1) Toate spa{iile Centrului sint sigure qi accesibile beneficiarilor. Acestea pot supofia adaptdri pentru a permite

qi a incuraja accesibilitatea, mobilitatea qi autonomia acestora.

2) Centrul dispune de o curte amenajatd pentru desfd;urarea activitSlilor interne, precum qi a celor comunitare.

Mediul intern - Standardul 7

19. Centrul dispune de inclperiispalii accesibile qi adaptate la necesit6lile beneficiarilor.

20. Rezultatul: Beneficiarii au acces Ei pot utiliza liber incdperile/spaliile, precum gi infrastructura Centrului.

21. Indicatorii de realizare:
I ) Centrul dispune de sili pentru activit6{i pe interese, suliagerie, sEli/birouri destinate activitatilor

specialiqtilor, bloc sanitar adaptate la nevoile beneficiarilor.
2) Sufrageria con(ine spalii ce corespund normelor igienico-sanitare qi de siguranlS cit mai aproape de mediul

familial pentru prepararea qi servirea hranei.
3) SAlile pentru activitali sint echipate cu inventarul necesar qi alt echipament specializat pentru desf6qurarea

activitafilor gi men(inerea capacit[1ilor funclionale ale beneficiarului.
4) Birourile destinate activitatilor specialiqtilor sint echipate in corespundere cu specificul activitAtii acestora.

5) inc6perileispa{iile Centrului sint dotate cu sisteme de incilzire, ventilare, climatizare, iluminare naturalS 9i

arlificial[, sint aprovizionate autonom lcentralizat cu apd potabilS qi evacuarea apelor menajere.

6) Centrul dispune de autorizalii conform legisla{iei.

Sec{iunea a 2-a

Programul activitl{ii Centrului - Standardul 8

22. Centrul dispune de Program de activitate.
23. Rezultatul: Activitatea in cadrul Centrului este desfSqurati conform unui program bine structurat.

24. Indicatorii de realizare:
l) Programul de activitate al Centrului este elaborat participativ de echipa multidisciplinard a Centrului, cu

implicarea activd a beneficiarilor.
2) Programul Centrului este flexibil qi este modificat,incazde necesitate, pe parcurs, conform necesitIlilor

beneficiarilor care se inscriu in programele individualizate de asisten(6.

3) Activititile zilnice, ca forma, sint individuale Ei de grup, tinind cont de posibilitSlile, necesitalile

benefi ciarilor qi activitalile planifi cate.

4) Programul activitalilor este afi;at intr-un loc accesibil beneficiarilor, precum gi familiilor acestora.

5) Beneficiarii participd la un program de activitati, care se desf6qoard conform unui orar zilnic prestabilit Ei

care rEspunde necesit6lilor individuale evaluate.
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Sec{iunea a 3-a
Evaluarea ;i monitorizarea - Standardul 9

25. Centrul dispune de un sistem de evaluare Ei monitorizare a activitatii.
26. Rezultatul: Centrul utilizeazd un sistem de evaluare $i monitorizare orientat spre imbundtd{irea

rezultatelor activitatii.
27. Indicatorii de realizare:
l) Pentru efectuarea procedurii de evaluare Ei monitorizare, Centrul definegte un set clar de indicatori

misurabili.
2) Procedura de evaluare qi monitorizare se axeazl pe trei componente:
a) performan{a profesionald a personalului;
b) calitatea serviciilor prestate;
c) gradul de apreciere a beneficiarilor Ei a familiilor acestora.
3) Pentru asigurarea transparentei in activitatea sa, Centrul elaboreazd, la sfirEitul fiecdrui an, un raport de

activitate. Raportul este public qi accesibil tuturor celor interesa{i.

Capitolul III
Tipuri de servicii prestate in cadrul Centrului

Sec(iunea I
Activitlf ile ocu paf ionale, distractive, cultu rale,

sportive - Standardul l0
28. Centrul organizeazd. Ei desldqoar6 activitati.
29. Rezultatul: Centrul asigurl un program de activit5li conform intereselor beneficiarilor.
30. Indicatorii de realizare:
l) Activitdlile ocupalionale, distractive, culturale, sportive se organizeazl qi se desfbqoar[ in spafii amenajate

Ei dotate cu echipamentul necesar, pentru a incuraja participarea beneficiarilor.
2) Activit6lle sint desfbqurate de c6tre specialiqtii Centrului
3) tn funcfie de necesitate, beneficiarii sint implica(i in activitali individuale qi de grup.
4) Activit6lile se desf6qoardinbaza unor obiective clare, stabilite in comun cu beneficiarii.
5) Conlinutul activitatilor este inregistrat/consemnat in fiEa de observafie, impreunf, cu propuneri/recomandari

pentru urmAtoarele sesiuni. Fiqele sint anexate la dosarul beneficiarului.
6) Activitdlile pentru beneficiari urmdresc incluziunea lor social6, deplqirea situaliilor de dificultate sau crizd,

precum qi formarea diferitor deprinderi qi abilitali.
7) Beneficiarii sint incurajali qi sprijinili sI iqi organizeze timpul liber conform preferin(elor personale qi in

limitele bunului sim1.

8) Centrul asigurd un mediu favorabil gi o ambianf6 placuta, liniqtitd privind petrecerea timpului liber.
9) Centrul pune la dispozilia beneficiarilor jocuri de grup, de mas6, echipament sportiv qi acordl asisten{I in

organizarea activitAtilor, competitiilor sportive etc.
l0) Centrul organizeazd excursii, participari la sdrb[tori gi acliuni sociale comunitare, precum qi sirbatori in

cadrul institu{iei, cu participarea membrilor familiei/comunit61ii.
ll) Centrul dispune de o bibliotec5, ludotecd, filmotectr, echipament de ascultare a muzicii gi vizionare a

programelor televizate Ei a filmelor.
Sec(iunea a 2-a

Asisten{a pentru respectarea igienei
personale - Standardul ll

31. Centrul acordi asisten{d beneficiarilor la efectuarea procedurilor de igiend personaltr.
32. Rezultatul: Beneficiarii sint asistali la efectuarea procedurilor de igiend personald.
33. Indicatorii de realizare:
l) Centrul planifici resurse financiare pentru procurarea obiectelor de igieni personali in scopul asigur6rii

respectdrii igienei personale a beneficiarilor.
2) Asistenla pentru respectarea igienei personale a beneficiarilor este asiguratd de cdtre personalul din cadrul

Centrului.
Sec{iunea a 3-a

Kinetoterapia gi administrarea
medicamentelor - Standardul 12

34. Centrul oferd beneficiarilor servicii de kinetoterapie qi administrare a medicamentelor.
35. Rezultatul: Beneficiarii primesc servicii de recuperare a capacitdlilor func{ionale qi menlinere a starii

sanatatii cohform programului individualizat de asistenld qi indicaliilor medicilor specialiqti.
36. Indicatorii de realizare:
l) Centrul dispune de spalii amenajate adecvat pentru desfe$urarea activitdlilor de kinetoterapie Ei recuperare a

capacit[1ilor funcfionale, administrare a medicamentelor.
2) Asistentul medical/kinetoterapeut din cadrul Centrului desldqoard activitali de kinetoterapie Ei recuperare a

capacitAgilor funcgionale, administrare a medicamentelor beneficiarilor.
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3) Personalul Centrului incurajeazd qi sprijintr beneficiarii sf, manifeste initiativA, si execute, in m6sura
posibilit6lilor, activit6ti cotidiene, fiind luate toate m6surile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident,
imbolndvire.

Sec(iunea a 4-a
Terapia ocupa{ionaltr gi dezvoltarea abilittr(ilor - Standardul l3

37. Centrul asigurl organizarea diferitor activitdJi de ergoterapie qi dezvoltare a abilitalilor beneficiarilor.
38. Rezultatul: Beneficiarii sint antrenafi in activit[1i de ergoterapie qi de dezvoltare a abilit6lilor.
39. Indicatorii de realizare:
l) Centrul creeazd condilii Eiposibilitali de implicare a beneficiarilorin diferite activit6ti de ergoterapie qi de

dezvoltare a abilitatilor.
2) Personalul Centrului organizeazd diferite activitati cu elemente ale meqteEug6ritului popular (croqetare,

impletitul in lozie gi in pdnuqi, olSrit), activitA! la calculatoare etc.

3) Centrul planific6 resurse financiare pentru procurarea echipamentului qi materialelor necesare/consumabile

pentru organizareaactivitdlilor de ergoterapie Ei de dezvoltare a abilitElilor.
4) Beneficiarii care doresc si se angajeze in cimpul muncii beneficiazi de suportul personalului Centrului

pentru incluziunea in cimpul muncii, cu implicarea altor autoritdli qi institu{ii responsabile.

Sec(iunea a 5-a
Alimenta{ia - Standardul l4

40. Centrul dispune de spalii amenajate adecvat qi de condilii pentru alimentalia beneficiarilor.
41. Rezultatul: Beneficiarii sint alimentali in cadrul Centrului.
42. Indicatorii de realizare:
1) Centrul planificd resurse financiare pentru procurarea produselor alimentare.

2) Personalul Centrului incurajeazd participarea beneficiarilor la pregdtirea gustdrilor, la servirea qi la sp6larea

veselei, in vederea men{inerii qi dezvoltarii abilitalilor de autodeservire in afara Centrului.
3) Centrul asigurd pregltirea gustlrilor/organizarea alimentaliei pentru beneficiari cu ocazia diferitor

evenimente (sdrbdtori nalionale gi religioase, zile de naqtere,jubilee, activitati artistice).

Capitolul IV
Managementul resurselor umane qi planificarea activitifii Centrului

Sec(iunea I
Structura ;i calificarea personalului - Standardul l5

43. Centrul dispune de o structurl de personal in concordanlE cu scopul qi obiectivele sale 9i cu profilul

beneficiarilor.
44. Rezultatul: Personalul Centrului asigur6 desflqu-rarea efectivE qi eficient6 a activitatilor/serviciilor in

cadrul Centrului.
45. Indicatorii de realizare:
1) Statul de personal al Centrului corespunde scopului Ei obiectivelor acestuia qi profilului beneficiarilor,

activitAti lor/servici ilor prestate.
2) Conducerea Centrului elaboreazd anual schema de incadrare pentru a rdspunde cerinfelor/nevoilor

beneficiarilor.
3) Centrul poate sA fiilizeze personal voluntar, conform legislaliei, care nu este inclus in schema de incadrare a

institu(iei qi nu poate prelua responsabilitdlile personalului specializat, ci numai atribuliile care sint precizate in contractul

de voluntariat.
4) Pentru fiecare angajat existd o fiq[ a postului in care sint prev6zute atribuliile de funclie, drepturile ;i

responsabil it6lile acestu ia.

5) Conducerea Centrului revizuieqte periodic fiqele postului, in func{ie de politica unitAtii qi de standardele de

calitate.
6) Fiecare angajat are calificarea, competenta, experienla qi calit6lile solicitate de fiEa postului.

7) Fiecare angajat are obliga{ia de a cunoagte qi a respecta prevederile fiqei postului pe care il ocupi.

Sec(iunea a 2-a
Angajarea personalului - standardul l6

46. Centrul respect6 procedura de angajare qi promovare a personalului.
47. Rezultatul: Personalul Centrului are calificarea, competenta, experienla gi calitdlile personale potrivit

cerin{elor profesionale stabil ite.
48. Indicatorii de realizare:
1) Centrul efectueazdselectarea, angajarea qi promovarea personalului in conformitate cu legislalia.

2) Angajarea personalului se realizeazdinbazd de contract individual de munc6, cu respectarea prevederilor

legisla{iei.
Sec{iunea a 3-a

Formarea profesionalS a personalului -
standardul l7

49. Centrul asigurd formarea inilialS gi continu6 a personalului din cadrul Serviciului.
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50. Rezultatul: Formarea personalului Centrului contribuie la prestarea unor servicii de calitate.
51. Indicatorii de realizare:
1) Prestatorul de servicii asigurd formarea personalului specializat.
2) La angajare, personalul specializat al Centrului beneficiazd de un program de formare ini{ial6 cu o durati de

50 de ore

3) Managerul Centrului identificd necesitSlile de formare a personalului, in vederea creqterii competenlei
acestuia in procesul de prestare a serviciilor qi elaboreazd Planul anual de formare continud a personalului.

4) Prestatorul de servicii, anual, pentru personalul specializat cursuri de formare profesionala continud, cu
durata de minimum 20 de ore.

Secfiunea a 4-a
Documentele referitoare la resursele umane - standardul l8

52. Centrul asigurl ?ntocmirea gi p6strarea documentelor referitoare la resursele umane.
53. Rezultatul: Documentele referitoare la resursele umane contribuie la eficientizarea activitatilor

desf6;urate, obiectivele asumate, rezultatele a$teptate in cadrul Centrului.
54. Indicatorii de realizare:
l) Centrul define urmltoarele documente cu privire la resursele umane:
a) figele de post ale personalului angajat;
b) dosarele personale ale personalului angajat;
c) rapoartele de evaluare a performan{elor profesionale;
d) alte documente, in caz de necesitate.
2) Dosarele personale ale personalului angajat sint plstrate in conformitate cu prevederile legale.

Sec{iunea a 5-a
Evaluarea performan(ei personalului -

standardul l9
55. Centrul asigurl evaluarea anuald a competenlelor profesionale ale personalului.
56. Rezultatul: Evaluarea anualf, a competenlelor profesionale contribuie la creEterea calitalii serviciilor

prestate in cadrul Cenffului.
57. Indicatorii de realizare:
l) Evaluarea personalului se realizeazd anual.
2) Procesul de evaluare se efectueaz[ conform grilei de evaluare bazatepe criterii clare Ei se axeazd pe:
a) rezultatele activitAtii personalului;
b) rezultatele participirii la cursuri de formare profesionald.
3) Rezultatele evaludrii personalului sint utilizate in procesul de evaluare a necesitdlilor de formare a

personalului.

Sec{iunea a 6-a
Evaluarea qi planificarea activitS{ii - standardul 20

58. Managerul Centrului asigurl planificarea activitatii Centrului in scopul corespunderii acestuia necesitdtilor
beneficiarilor.

59. Rezultatul: Serviciile prestate de Centru corespund necesitdlilor beneficiarilor.
60. Indicatori de realizare:
1) Managerul Centrului asigurd planificarea activitatilor Centrului si realizarea acestora, intocmegte rapoartele

semestriale qi anuale de activitate pe care le prezintd Prestatorului, beneficiarilor, altor persoane interesate.
2) Managerul Centrului, la inceputul fiec[rui an, aprobS planul de activitate al Centrului.
3) Managerul Centrului elaboreazd, un plan strategic qi defineEte obiectivele concrete de dezvoltare a Centrului

pentru o perioadd de 3-5 ani.
4) Managerul Centrului aplicd o strategie de relalii publice, bazatd pe o comunicare qi colaborare activd la

nivel local.
5) Parteneriatele dintre Centru/Prestator qi organizagiile neguvernamentale, autoritalile publice Ei institulii se

realizeazb in baza acordurilor de colaborare incheiate, care prevdd drepturile qi obligaliile p6r1ilor, modalitatea de
conlucrare, cofinan{area Centrului pentru prestarea serviciilor conform necesit5lilor beneficiarilor Ei asigurarea
durabilitatii activitatii acesruia.
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Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire

I a or ganizarea S i .func1 i onar e a
C e nt ru I u i C omunit ar Mu I t ifun c 1 i on a 1,, U N I V E RS U L "

din comunq Piatra, raionul Orhei

REGULAMENT
Privind organizarea gi func(ionarea Serviciului social ,,RESPIRO,, din cadrul

Centrului Com unitar Multifunc(ional,,UNIVERSUL"
Din comuna Piatra,raionul Orhei.
Capitolul I

Dispozilii generale
inscopul implementdrii prevederilor Versiuneinvigoarecumodificdrileqi completlrileulterioare din1I.08. I7inbaza
modificdrilor prinHG592 din24.07.17.MO289-300111.08.17 art.727. se aprobd:

l. Regulamentul privind organizarea 9i funcJionarea Serviciului social ,,Respiro" (in continuare - Regulament)

reglementeazl modul de organizare gi functionare a Serviciului.
2. Serviciul social ,,Respiro" (in continuare - Serviciu) se instituie prin decizia Consiliului raional.

3. Serviciul iqi desftgoar[ activitatea pe ldng[ Direc]ia GeneralS de Asistenl[ Sociald qi ProtecJie a Familiei Orhei, in

conformitate cu prezentul Regulament, Standardele minime de calitate ale Serviciului, dispoziliile autoritdtrii

administraliei publice locale care l-a instituit gi prevederile legislaJiei in vigoare.

4. in sensul prezentului Regulament, noliunile utilizate semnificd urmdtoarele:

1) Serviciut social ,,Respiro " - serviciu specializat, care oferA asistenjd social6, supolt, ingrijire gi supraveghere 24 de

ore persoanelor cu dizabilit6{i, in cadrul centrului specializat, pentru ca familiile, rudele sau alte persoane care le ingrijesc

sI poat6 beneficia de un repaus de maximum 30 de zile pe an;

2) bene/iciari ai Serviciulud - persoane cu dizabilitSli severe, selectate in conformitate cu criteriile de admitere a

beneficiarilor in cadrul Serviciului;
3) solicitant al Serviciului - pdrintele, reprezentantul legal, membrul familiei, ruda, persoana implicatd in ingrijirea
continui a persoanei cu dizabilitali, care depune cerere de acordare a Serviciului;
4) prestatu de serviciu - Direclia Generali Asisten!6 Social[ qi Proteclie a Familiei Orhei;

5) Seful Serviciului -managerul Centrului, cu funcfie de coordonare a Serviciului;
6) manager de coz- specialist din cadrul Centrului, cdruia i s-a repartizat cazul beneficiarului pe perioada plasamentului

in Serviciu ;

7) echipa muttidisciplinard de specialisti - grupul de specialigti din cadrul Centrului 9i din alte institulii (asistent social,

lucr6tor social, medic de familie, pedagog etc.), care colaboreazd la solutrionarea situaliilor de dificultate a beneficiarului

conform prevederilor managementului de caz;

8) managementul de caz - instructiune metodicl elaborat[ gi aprobat[ de Ministerul Muncii, Protecfiei Sociale 9i

Familiei, care descrie procedura managementului de caz in asistenla social6;

9) manualul operalional al Serviciului - ghid elaborat qi aprobat de Ministerul Muncii, Protecfiei Sociale 9i Familiei,

care contine proceduri, instrumente de lucru gi modele de documente cu menirea de a acorda ajutor managerului de caz,

specialigtilor in domeniu gi prestatorului in prestarea eficientd a serviciilor;
l0) standarde minime de calitate pentru Serviciul social ,,Respiro" -norme obligatorii a c6ror aplicare garanteazdun

minim de calitate a serviciilor in domeniu (in continuare - Standarde minime de calitate).

5. Perioada prestf,rii Serviciului se stabilegte de echipa multidisciplinar6 de specialiqti, in funcfie de necesitalile de

ingrijire 9i suportul special al beneficiarului. Termenul maxim de prestare a Serviciului cdtre beneficiar constituie 30 de

zile pe an.

6. Prestarea Serviciului se va realiza in cadrul centrului specializat.

Capitolul II
Principiile de organizare,scopul

Ei obiectivele Serviciului

T.Serviciul va fi creat gi implementat in conformitate cu urmdtoarele principii:
1) respectului necondilionat al demnitSlii qi integritilii personale ;

2) presttrrii serviciilor doar in folosul beneficiarului ;

3) abordarii multidisciplinare in procesul de ingrijire gi in realizarea incluziunii sociale a persoanei cu dizabilitali;
4) promovlrii rolurilor sociale valorizate 9i a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilitdtri;
5) legdturii indispensabile cu familia, releaua socialI 9i comunitatea;

6) participdrii beneficiarului in procesul de planificare qi prestare a serviciilor;
7) adaptdrii Serviciului la necesitdlile individuale ale beneficiarului;
8) asigur6rii confidenlialit6lii datelor cu caracter personal ale beneficiarului, oblinute in procesul de prestare a serviciilor;
9)planific6rii activit[!ii Serviciului centrat pe persoanl ;

l0) transparenlei gi deschiderii spre comunitate .
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8. Scopul Serviciului este acordarea asistenfei specializate timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilitdli pe o perioadd de

maximum 30 de zile pe an, timp in care familiile, rudele sau persoanele care le ingrijesc beneficiazd de o perioadd de

repaus .

9. Obiectivele Serviciului sunt urmdtoarele :

l) cazarea, alimentarea, asigurarea condiJiilor minime de trai gi a condiliilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor
Serviciului ;

2) protecfia, supravegherea stArii de sdnltate, ingrijirea gi suportul beneficiarilor;
3) dezvoltarea abilitaillor de autoservire gi de autonomie gi a climatului favorabil dezvoltarii personalitS{ii beneficiarilor

Serviciului;
4) dupl caz, asigurarea accesului beneficiarilor la educalie;
5) asigurarea socializirii beneficiarilor, dezvoltarea rela{iilor cu comunitatea ;

6) dezvoltarea abilitatrilor beneficiarilor pentru o via15 independent6 in comunitate;
7) consilierea psiho-social6 gi sprijin pentru pdrinfi/ingrijitori in vederea depIgirii situa{iilor de crizd.

Capitolul III
orgonizarea Ei funclionarea Serviciului

Secliunea I-t
Competenlele Si drepturile prestatorului

de Serviciu
10. Pornind de la modul de organizare gi funcfionare a Serviciului prestatorul de serviciu realizeazd urmdtoarele

competente:
l) presteaz6 serviciul in conformitate cu standardele minime de calitate ale acestuia, potrivit prevederilor legislaliei;

2) utilizeazd procedura privind plasarea, suspendarea gi incetarea plasamentului beneficiarului in Serviciu inbaza
deciziei structurii teritoriale de asistentl sociald gi recomandirile echipei multidisciplinare de specialigti, comisiei pentru

protectia copilului aflat in dificultate, in cazul copiilor;
3) asigura Serviciul cu personal, in condiliile standardelor minime de calitate qi in func{ie de numdrul de beneficiari

plasali ;

4) asiguri cazarea, supravegherea sdn6t5{ii gi ingrijirea beneficiarului plasat in Serviciu;

5) asigura dotarea spa{iului cu destinafie de prestare a serviciului cu inventarul gi utilajul necesar, conform standardelor

minime de calitate;
6) asigurl eviden(a contabilS;
7) suport6 cheltuielile de gospoddrire pentru intre[inerea gi deservirea imobilului conform prevederilor legale;

8) asigur6 beneficiarii Serviciului cu alimentaJie, obiecte de igieni personald gi medicamente de primi necesitate;

9) asigurd beneficiarilor proteclie gi asistenfd in cunoagterea gi exercitarea drepturilor qi obligafiilor lor;

10) asigur6 un sistem de primire, inregistrare gi solutionare a sesizdrilor gi reclamaliilor cu privire la serviciile oferite in

cadrul Serviciului, in conformitate cu Legea nr.l90-Xlll din l9 iulie 1994 cu privire la petilionare;

I I ) colaboreazA permanent cu autorita(ile administrafiei publice locale, alli specialigti 9i prestatori de servicii sociale

penffu incluziunea sociald a beneficiarilor gi accesul lor la alte servicii din comunitate.

I l. Prestatorul de serviciu este in drept:
l) s6 colaboreze cu alli specialigti qi sd stabileascd parteneriate cu autoritSlile administraliei publice locale, asociafiile

obgtegti, instituliile, organizaliile 9i agenlii economici, in scopul realiz6rii competen[elor sale, in conformitate cu

legislalia ;

2) s6 solicite qi s6 primeasca, in condiliile legii, de la autoritlfile publice centrale qi locale, institulii 9i organizatii

documente, materiale gi informa[ii necesare pentru exercitarea atribu{iilor sale;

3) sd primeasc[ gi sd utilizeze asistenfa financiari de la organiza{iile internafionale, donatorii interni 9i externi 9i sd o

foloseasc6 in scopul realizdrii competenlelor sale legate de prestarea serviciului respectiv, in conformitate cu legislalia;

4) sd exercite orice alte drepturi in conformitate cu legisla{ia.

Secliunea a 2-a
Personalul implicat in preslarea Serviciului

l2.Prestatorul de serviciu asigurd func{ionarea Serviciului, in conformitate cu atribuliile 9i competenfele acestuia.

l3.Structura, statele de funclii gi figele de post ale personalului Serviciului sunt aprobate de prestatorul de serviciu, in

conformitate cu scopul gi obiectivele acestuia, manualul opera(ional al Serviciului, precum 9i cu prevederile legisla(iei in

vigoare.
l4.Prestarea serviciilor beneficiarilor in cadrul Serviciului sint efectuate de cdtre specialigtii Serviciului (psihopedagog,

asistent medical, dddacd g.a.), in conformitate cu planul individual de asisten(I gi Standardele minime de calitate .

l5.Prestatorul de serviciu angajeazdpersonalul inbaza contractului individual de munci sau, dupd caz,inbaza
contractului de prest6ri servicii, conform prevederilor legislafiei in vigoare.

l6.Structura teritorialS de asistenfd social6 efectueazd supervizarea activitatii Serviciului.

l7 Structura teritorial6 de asistenl[ sociala are obligalia de a promova, de a facilita gi de a asigura formarea profesionalI

inilial6 gi continu6 cu privire la asisten{a gi suportul beneficiarilor din cadrul Serviciului, precum 9i in problemele ce fin
de legisla{ia in domeniu, destinate personalului Serviciului.
18, Formarea profesionala va fi organizatdinbaza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecfiei

Sociale gi Familiei pentru dezvoltarea competenlelor profesionale teoretice gi practice gi invd[area metodelor 9i tehnicilor

noi de lucru cu beneficiarii Serviciului.
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19. Personalul Serviciului are obliga{ia sI aibi o atitudine atenttr in relaliile cu beneficiarul gi persoanele implicate in
procesul de incluziune a acestuia, precum gi sl-gi exercite cu operativitate 9i ehcienjd atribuliile stabilite prin figa de post.

Secliunea a 3-a
Competenlele personalului din codrul Serviciului

20. geful Serviciului este responsabil de :

l) planificarea gi organizarea administrdrii tuturor resurselor financiare gi materiale ale Serviciului, precum gi de
functionarea acestuia in concordanfd cu prevederile prezentului Regulament gi Standardele minime de calitate ;
2) organizarea gi monitorizarea activitElii personalului din cadrul Serviciului care presteaza servicii, conform figelor
postului ;

3) asigurarea colabordrii personalului Serviciului cu alli specialigti, alte institulii, organizalii sau alte grupuri de suport
comunitar in asisten(a gi suportul special al beneficiarului;
4) !inerea gi actualizarea evidentrei beneficiarilor Serviciului ;

5)monitorizarea implementarii planurilor individualizate de asistenl[ ale beneficiarilor;
6)rezolvarea situaliilor de crizd ale beneficiarilor Serviciului gi a incidentelor;
7) referirea beneficiarului c6tre alte servicii;
8) coordonarea activitalii sale cu prestatorul de serviciu, in scopul lulrii deciziilor cu privire la intervenliile specialigtilor
Serviciului ;

9) prezentarea prestatorului de serviciu a informa{iilor, formularelor qi rapoartelor privind activitatea specialigtilor
Serviciului, precum gi starea gi situalia beneficiarilor admigi in Serviciu;
I 0) identificarea resurselor suplimentare pentru activitatea Serviciului.
2l.ln activitatea sa, qeful Serviciului se cdlduzegte de actele normative gi legislative in vigoare, dispoziliile autoritatilor
administrafiei publice centrale gi locale, de prezentul Regulament gi Standardele minime de calitate.
22.psihopedagogul este responsabil de:
l) elaborarea gi aplicarea testelor, chestionarelor pentru beneficiar gi familia acestuia, precum gi pentru alte persoane
implicate in procesul de ingrijire a beneficiarului ;

2) planificarea gi realizarea activitalilor educative gi de dezvoltare a abilitalilor beneficiarilor in baza necesitalilor
identificate in procesul de evaluare a beneficiarului gi de consultare cu familia/ingrijitorul acestuia ;
3) consilierea familiei pentru reducerea riscului de abandon gi institulionalizare a persoanei cu dizabilitlli,precum gi
elaborarea recomand6rilor pentru petrecerea timpului Iiber, activitdtrile educalionale, dezvoltarea abilit6lilor pentru o via{d
cit mai independentd ;

4) implementarea planurilor individuale de asistenfd a beneficiarilor pe perioada plasamentului in Serviciu;
5) inregistrarea intr-un registru a intervenfiilor privind fiecare beneficiar .

23. Asistentul medical este responsabil de:
l) inregistrarea intr-un registru a intervenliilor privind fiecare beneficiar;
2) acordarea asistenlei medicale gi administrarea medicatiei, in caz de necesitate, recomandatd de citre medicul de
familie sau de cdtre medicii specialigti din cadrul instituliilor medicale;
3) prestarea serviciilor de kinetoterapie, in cazul cind lipsegte kinetoterapeut;
4) monitorizarea stdrii sdndtSfii beneficiarului pe perioada aflirii in serviciu, inclusiv principalii indicatori vitali: pulsul,
tensiunea arteriald, frecven(a respiratorie etc.
24. Dddacd este responsabi16 de:
I ) ingrijirea 9i igiena personald a beneficiarilor;
2) suportul beneficiarilor in procesul de alimentalie;
3) spilarea veselei gi tacimurilor;
4) asigurarea ordinei gi cur6leniei in spaJiile comune, precum gi in spa(iile personale ale beneficiarilor Serviciului;
5) insotrirea beneficiarilor in cadrul diferitor activitali, atit in interiorul, cit gi in afara incaperilor unde se presteaza
Serviciul.
25. in vederea realizdrii competen{elor funcfionale ale Serviciului, manager implicl gi alt personal in prestarea

serviciilor, in funclie de necesitalile beneficiarilor.
26. Serviciile de alimenta{ie a beneficiarilor se realizeazd, dupd caz, de cltre personalul angajat in aceste scopuri.

Secliuneo a 4-a
Admiterea tn Serviciu

27. Pentru examinarea eligibilitAtii admiterii in Serviciu, solicitantul, depune o cerere scrisd la asistentul social
comunitar, la prestatorul de serviciu, sau la structura teritorialI de asistenfl socialtr din unitatea administrativ-teritoriali.
in a cdrei razS teritoriald se afla domiciliul, reqedin{a, sau se g5segte acesta.
28. Cererea solicitantului este insolitA de urmdtoarele documente :

I ) copia actului personal de identitate;
2) copia actului de identitate a persoanei cu dizabilitdfi care urmeazi a fi plasatd in Serviciu;
3) copia certificatului de invaliditate a persoanei cu dizabilitali care urmeazd, a fi plasati in Serviciu;
4) extrasul-trimiterea de la medical de familie cu diagnoza beneficiarului;
S)Testul de la Covid-19 (prezentat nu mai tirziu de 48 de zile .
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6) acordul in scris al beneficiarului sau reprezentantului legal in cazul beneficiarului minor ori declarat incapabil de

instanfa de judecat6;
7) copia hotlririi judecdtoregti gi a deciziei autoritalii tutelare privind instituirea ocrotirii judiciare, in cazul

beneficiarului care a fost declarat incapabil.
29. Asistentul social, dupd caz, specialistul responsabil din cadrul structurii teritoriale de asisten{d sociald primeqte

cererea solicitantului, insolit6 de actele prevf,zute la punctul 28 al prezentului Regulament, gi o transmite echipei

multidisciplinare de specialigti pentru efectuarea evalulrii complexe. Asistentul social comunitar sau specialistul

responsabil, dupd caz, cere solicitantului, care a inregistrat cererea, pregdtirea actelor prevazute la punctul 28 al

prezentului Regulament, in caz cd acestea lipsesc sau sint incomplete .

30.Echipa multidisciplinard de specialigti analizeazd documentele solicitantului in cadrul unei gedinle 9i efectueazd

evaluarea complex6.
3l.Ulterior, Echipa multidisciptinard de specialigti transmite cererea solicitantului, cu actele anexate 9i evaluarea

complexi structurii teritoriale de asisten(5 socialS.

32. Structura teritorial6 de asistenf6 social6, in comun cu prestatorul, dupi examinarea dosarului 9i in termen de

maximum 3 zile, decide asupra prest[rii Serviciului solicitantului in baza criteriilor de admitere a beneficiarilor in

Serviciu, specificate in anexa la prezentul Regulament.
33.Structura teritoriala de asistenld sociald refuzd prestarea serviciului solicitantului atunci cind persoana cu dizabilitili
care urmeazd a fi plasatd in Serviciu nu se incadreazd in criteriile de admitere in Serviciu, specificate in anexa la

prezentul Regulament, lipsesc documentele specificate la punctul 28 al prezentului Regulament sau evaluarea complexS'

34.Structura teritorialI de asistenjd social[ comunic6 in scris despre refuzul sdu motivat de a acorda solicitantului

Serviciul in termen de 3 zile lucrItoare de la luarea deciziei.
35.Odati cu plasarea beneficiarului in Serviciu in condiliile prezentului Regulament, Managerul Centrului desemneazf,

asistentul social ca manager de caz, care impreund cu specialigtii Serviciului intocmesc planul individualizat de asistenli
gi introduc in registrul de evidenl6 a plasamentelor in Serviciu urmdtoarele informalii :

l) datele de identitate ale beneficiarului plasatin Serviciu gi ale persoanelorcare il ingrijesc;

2) perioada plasamentului ;

3) diagnosticul benefi ciarului.
36. Solicitantul Serviciului, pe de o parte, gi geful Serviciului, pe de altA pafte, semneazd un contract de prestare a

serviciului.
Contractul de prestare a serviciului precizeazd:
l) obiectivele stabilite in cadrul planului individualizat de asistenti a beneficiarului;

2) data inceperii qi incetdrii plasamentului;
3) responsabilitalile solicitantuluiserviciului, precum qiresponsabilitalile specialigtilor Serviciului pe perioada

plasamentului beneficiarului in Serviciu;
4)cauzele care pot determina suspendarea ori incetarea plasamentului;

5) obligatia gefului Serviciului de a informa in scris solicitantul cu privire la orice situalie, care ar determina incetarea

plasamentului beneficiarului inainte de termenele stabilite.
38. Asistenla medical6 a beneficiarului, in caz de necesitate, este asiguratl de citre instituliile medico-sanitare, in

conformitate cu actele normative in vigoare .

39. in scopul asigur6rii accesului solicitanfilor la Serviciu, structura teritoriald de asistenfd socialS, in comun cu unitAlile

de asistenld social6 qi geful Serviciului, [ine evidenla solicitan(ilor qi elaboreazd un grafic anual privind prestarea

Serviciului.
Secliunea a 5-a

Drepturile Si obligaliile beneftciarului plasol tn Serviciu
40. Promovarea gi respectarea drepturilor beneficiarilor Serviciului revine in principal managerului de caz 9i personalului

Serviciului, autoritAtrilor administraJiei publice locale de nivelul al doilea in teritoriul clrora este plasat beneficiaru[.

41. Beneficiarul Serviciului ori reprezentantul lui legal, dupl caz, are dreptul :

l)s6fieinformatasupradrepturilorgi obliga{iilorgis6fieconsultatcuprivirelatoatedeciziilecareil privesc;
2) si beneficieze de drepturi de asigurSri sociale gi drepturi de asistenfI social6 acordate in conditiile legii;

3) str aplice, in condiliile Legiinr.l90-XIII din l9 iulie 1994 cu privire la petifionare, procedura ce (ine de inregistrarea 9i

rezolvarea plingerilor gi reclamaliilor privind plasamentul in Serviciu;

4) s6 fie plasat intr-un mediu fizic accesibil gi sigur, conform necesitililor sale de virstd 9i asisten([, 9i cit mai apropiat de

mediulfamilial;
5) s[-qi exprime liber opgiunile gi sd i se respecte opinia ;

6) sI beneficieze de educalie, fin6nd cont de opinia 9i capacitalile acestuia;

7) s6 primeascd vizitatori, sd comunice Si sE aibd intrevederi private cu persoanele apropiate;

8) sd fie asistat qi sprijinit de personalul Serviciului;
9) sd i se pdstreze gi utilizeze datele personale in siguran(a 9i confidenlialitate.
42. Beneficiarul Serviciului gi reprezentantul sIu legal, dupl caz, au urmtrtoarele obliga(ii :

l) s6 comunice prestatorului de serviciu sau managerului de caz, in termen de2zile lucrEtoare despre orice eveniment de

naturl si conducd la modificarea, suspendarea sau incetarea dreptului de a fi plasat in Serviciu;

2) s6 se prezinte 9i s6 participe, la soiicitarea managerului de caz, la gedinte pentru intocmirea planului individualizat de

asistent6;

3) sd colaboreze cu managerul de caz gi specialigtii Serviciului;
4) sd respecte termenele acordului de colaborare semnat cu qeful Serviciului;
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5) sd respecte regulile interne ale Serviciului

Secliunea o 6-a
Monitorizurea Si evaluarea prestdrii Serviciului

44.Managerul Centrului monitorizeazd prestarea Serviciului fiecirui beneficiar.Managerul de caz intocmegte raportul de
monitorizare, care este anexat la dosarul beneficiarului.
45.Rezultatul procesului de monitorizare este adus la cunogtinfa solicitantului Serviciului gi beneficiarului in mod
accesibil, in func{ie de nivelul de inlelegere al acestuia. t

46.Specialiqtii din cadrul DGASPF evalueazd, anual activitatea Serviciului in baza rapoartelor de monitorizare prezentate
de cdtre Manager gi in conformitate cu Standardele minime de calitate.
4T.Specialigtii din cadrul DGASPF elaboreazl,inbaza rapoartelor de monitorizare a serviciilor acordate, un raport anual
de evaluare a eficienlei gi impactului Serviciului.

Secliunea a 7-a
Suspendarea Si tncetarea plasamentului

beneJiciarulu i tn Serviciu
48. Suspendarea sau incetarea plasamentului se face cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, a Standardelor
minime de calitate ale Serviciului gi a prevederilor contractului de prestare a serviciului semnat de cdtre solicitantul
Serviciului cu geful Serviciului.
49. Suspendarea sau incetarea plasamentului in Serviciu se efectueazl la propunerea Managerului gi in temeiul deciziei
structurii teritoriale de asisten{f, sociald gi a prestatorului, conform urmdtoarelor criterii:
l) finalizarea perioadei de prestare a serviciului stabiliG in decizia de admitere a beneficiarului in Serviciu gi
incontractul de prestare a serviciului ;

2) existenla unor circumstante care ar putea afecta integritateafizicd sau psihicd a unuia dintre beneficiarii Serviciului;
3) s-a sesizat faptul c6 plasamentul este in detrimentul beneficiarului.
51. Suspendarea, sau incetarea plasamentului beneficiarului in Serviciu se face doar cu avizarea solicitantului, cu cel
putrin 5 zile lucrdtoare inainte de incetarea sau suspendarea plasamentului beneficiarului.

Secliunea o 8-a
Modul definanlare a Serviciului

52. Serviciul este finan{at din urm6toarele surse:
l) bugetele unitalilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
2) mijloacele speciale;
3) alte surse, conform legislaliei.
53. Prestatorii privali frnan[eaz6, Serviciul din sursele proprii .

54.Salarizarea personalului Serviciului se efectueazd conform legislafiei in vigoare, in baza devizului de cheltuieli al
Serviciului, aprobat de c[tre prestator.
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Anexa nr. I
la Regulamentul pr iv ind organizarea

Si funclionarea Serviciului social " Respiro "

Dosarul personal al beneficiarului
Dosarul personal al beneficiarului pentru Serviciul, Respiro,

include, duptr caz, urmltoarele acte:
a) cererea personald sau a reprezentantului legal;
b) evaluarea inilial6 9i complexi a beneficiarului;
c) planul individualizat de asistenfd;
d) acordul de colaborare incheiat intre managerul de caz gi beneficiar (conform procedurii managementului de caz);

e) trimiterea-extras din figa medicald a bolnavului de ambulatoriu, de stafionar (F027e),

Prezentarea testului la Covid- 19 (nu mai tdrziu de 48 ore);;

f) copia actului de identitate/adeverin{a de nagtere;

g) copia legitimaliei de pensionar (dup6 caz), copia certificatului de expertizd medicalS a vitalitatii;
i) demersul autoritdlii administrafiei publice locale de nivelul intii cu argumentarea necesitAlii referirii beneficiarului

cdtre Serviciu;
j) Avizul Comisiei raionale pentru protec{ia socialI a persoanelor aflate in situalie de dificultate
k) Decizia de admitere in Serviciu, Respiro, eliberatd de c[tre DGASPF Orhei.
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Anexa nr.2
la Regulamentul pr iv ind organizarea

S i funcs ionar e a Serv i c iulu i s oc i al " Resp iro "

Criteriile de admitere
a beneficiarilor in Serviciu

l. in procesul examinf,rii cererilor de plasare in Serviciu a beneficiarilor se iau in considerare urmdtoarele criterii:
I ) posesia gradului de dizabilitate;
2)certificat care atest6 necesitatea de ingrijire permanentA din partea altei persoane;
3) imposibilitatea de a se deservi de sine stat[tor sau de a fi plasat pentru ingrijire gi supraveghere intr-un alt serviciu,
pentru perioada c6nd familia, rudele sau persoana implicatd in ingrijirea continud necesitd un repaus de maximum 30 de
zile pe an;
4) starea de slnltate a beneficiarului certificatS, care permite plasarea acestuia in Serviciu gi nu pune in pericol
integritatea celorlalfi beneficiari;
5) Prezentarea testului la Covid- l9 (nu mai tdrziu de 48 ore);
6)documentarea de citre asistentul social al profilului beneficiarului in conformitate cu managementul de caz;
7) compatibilitatea de vdrstd a beneficiarilor plasafi in Serviciu.

2. in urma examindrii criteriilor de corespundere, Direclia asisten{i sociald qi protec{ie a familiei emite o decizie prin
care:
1) aprobi beneficiarul spre plasament in Serviciu;
2) aprobd beneficiarul spre plasament in Serviciu dar condilionat, cu scopul finalizdrii unor proceduri suplimentare de
investigafie;
3) refuzd, plasamentul beneficiarului in Serviciu'
4) recomandd beneficiarului alte servicii.
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Anexa nr.3
la Regulamentul privind organizarea

Si funclionarea Serviciului sociql " Respiro"

STANDARDELE MINIME
de calitate pentru Serviciul social specializat ,,Respiro"

Capitolull
accesul la Serviciu

Secfiunea l-a
Informarea - standardul I

Direcfia Generali Asisten{6 Social6 gi Protec(ia Familiei desf6qoar6 activitatea de informare a populaliei qi de

promovare a Serviciului, inclusiv in forme accesibile persoanelor cu dizabilitali.
Direc{ia Asistenli Social6 qi Protecfia Familiei:

,/ pune la dispozilia populaliei, in condiliile legii, materiale informative (materiale tip[rite, inregistr6ri audio-video

etc.) privind specificul Serviciului;
,/ asigurd prezenta in materialele informative a datelor accesibile, actualizate la zi cu referire la scopul 9i

principiile de prestare a Serviciului, stabilirea eligibilitdtii persoanelor care solicitd plasarea in Serviciu, actele

ce trebuie prezentate de solicitant sau reprezentantul s6u legal, condiliile de prestare a serviciului, mediul,

calificarea personalului Serviciului, precum gi termenii-cheie ai acordului de colaborare cu managerul de caz 9i

a procedurii de solu(ionare a plingerilor;
,/ asigurl persoanelor cu dizabilitSli, reprezentantilor lor legali gi familiei lor posibilitatea sd viziteze Serviciul

pentru a cunoaite condiliile gi modul de prestare a serviciului, personalul etc.;
,/ organizeazdintilniri cu alfi prestatori de servicii sociale, servicii de educalie, sdnatate, reprezentanfi ai

autoritatilor administrafiei publice locale, asocia(ii obgteqti, in vederea informlrii cu privire la activitatea

Serviciului, criteriile de admitere, tipologia beneficiarilor pentru care este destinat Serviciul etc.

Sec{iunea a 2-a
Evaluarea necesittrfilor potenfialilor beneficiari

ai Serviciului - standardul 2

3. Plasamentul in Serviciu este realizat in urma evalu6rii iniliale 9i evaludrii complexe a situafiei persoanei cu

dizabilitEtri severe, care urmeazd a fi plasatd in Serviciu.
4. Persoanele cu dizabilitlti severe sint admise in Serviciu numai dac6 acesta le satisface necesitIlile gi le oferS

asistenfa necesard, identificatd in urma procesului de evaluare.

5. Asistentul social care activeazdin teritoriul primdriei in a cdrei razi teritoriald se afl6 domiciliul, reqedinta sau se

gAse$te solicitantul, efectueazd o evaluare inilialS a persoanei cu dizabilitSli severe care necesitl a fi plasatl in Serviciu 9i

intocme$te un raport de evaluare ini1iald.
6. in cazurile in care se stabilegte necesitatea plas6rii persoanei cu dizabilitlJi severe in Serviciu, asistentul social va

efectua evaluarea complex[ a persoanei respective, precum gi a situaliei solicitantului.

7. Evaluarea complexi se efectueazd in colaborare cu specialigtii in domeniu din cadrul echipei multidisciplinare de

specialigti (asistent social comunitar, lucrStor social, medic de familie, pedagog, psiholog etc.), cu participarea obligatorie

asolicitantului gi a potenJialului beneficiar ar Serviciului. Aceasta implicd vizite la domiciliu 9i gedin{e ale specialigtilor

in domeniu.
8. Rapoltul de evaluare complexd a persoanei include numele, prenumele beneficiarului, statutul, data, luna, anul 9i

locul nagterii, adresa, componentra familiei gi relalia lui cu aceasta, alte contacte sociale, cronologia evenimentelor

semnificative din viafa acestuia, necesitAtile emolionale , descrierea capacitalii de autoingrijire, autonomia personald,

starea generala de sdndtate, greutatea, regimul alimentar (inclusiv preferinfele alimentare), vdzul, auzul, comunicarea,

limbajul, locomo{ia, mobilitatea generald, medicatia curenta, slndtatea mentalf, qi dezvoltarea cognitivf,, abilit6tile de

invdfare, preocupdrile, necesitalile culturale, sigurantra personal6, posibilele riscuri pentru beneficiar, dependenla de

substan[e nocive (droguri, alcool, tutun etc.), serviciile sociale de care a beneficiat anterior, compatibilit6lile cu ceilaltri

beneficiari din serviciu unde va fi plasat, alte date relevante despre beneficiar'
9. Rapoartele de evaluare complexd sint anexate la dosarul beneficiarului. Datele sint p6strate in regim de

confi denJialitate, conform prevederi lor legale.
10. Solicitantul/beneficiarul/reprezentantul legal are acces la raportul de evaluare ini{ial6 9i la raportul de evaluare

complex6.
Capitolul II

Plasamentul in Serviciu
Secfiunea l-a

Prospectarea condifiilor de via{I
qi de asistenfl in Serviciu - standardul 3

I l. Solicitanlii Serviciului gi potenfialii beneficiari au dreptul sdviziteze Serviciul anterior plasamentului.

12. Solicitanlii Serviciului 9i potenlialiibeneficiari pot sf, viziteze Serviciultimp de o jumState de zi(celputin) pentru

a-i cunoagte pe ceilalli beneficiari, a se intilni cu managerul de caz, personalul, a vedea salonul pe care urmeaz6 si o
ocupe potentiatul beneficiar qi a-i face cunogtintl cu persoanele cu care va imp6(i salonul.
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I 3. Potenlialul beneficiar este stabilit in plasamentu I de probd, durata cAruia nu va depdgi, dupd caz, una sau doud zile,
pentru a se stabili compatibilitatea acestuia cu stilul de via15 din Serviciu 9i cu ceilalli beneficiari.

14. Noul venit gi ceilalli beneficiari din Serviciu sint consultafi in functrie de nivelul de in]elegere, pentru definitivarea
deciziei la sfrrgitul perioadei de prob6.

15. Dacdnecesitalile specifice ale potenlialului beneficiarnu corespund specificului Serviciului ori potenlialul
beneficiar nu este acceptat de beneficiarii plasa(i, in funclie de motivele respingerii, acesta va fi referit intr-un alt centru
sau tip de serviciu social.

16. Managerul Serviciului vapreciza in scris Direcliei Asisten!6 SocialS 9i Protectia Familiei gi beneficiarului sau
solicitantului motivele schimbdrii plasamentului sau ale respingerii din Serviciu, precum gi modul de contestare a
deciziei.

Secfiunea a 2-a
Pregtrtirea benefi ciarilor pentru

17. in urma deciziei de plasament i, s.rri.i,,lliill#'XXl,;;f;ffif#:ire beneficiar, in funclie de necesitalire
individuale, are dreptul la asistenfd pi sprijin individual intens in vederea adaptdrii emotionale, protectriei vieJii gi

sanatalii.
18. Perioada de asistenld intensivd este stabiliti de managerul de caz, inbaza evaluf,rii complexe a necesitdlilor

beneficiarului.
19. Prestatorul de serviciu, in comun cu managerul de caz gi personalul angajat in Serviciu, oferl beneficiarului o

perioadd de asistenfd gi ingrijire intensiv6.
20. Perioada de pregitire pentru plasament se realizeazA,in mod obligatoriu, in baza unui plan individualizat de

asistenfd gi va include activita]i alimentare, ingrijire gi supraveghere, asisten(d social6, activitatri educative, instructive 9i
terapeutice destinate dezvolt[rii gi cregterii nivelului de autonomie gi socializare a beneficiarului.

Secfiunea a 3-a
Planul individualizat de asistenfil - standardul 5

21. Serviciul asigurl o planificare individualizatd a serviciilor pentru fiecare beneficiar, inbaza Planului individualizat
de asistenJ6.

22. Planul individualizat de asisten{d se elaboreazd inbaza evaludrii iniliale gi evaludrii complexe a cazului
beneficiarului.

23. La elaborarea Planului individualizat de asistentd participa echipa multidisciplinard de specialigti ai Serviciului,
solicitantul gi benefi ciarul.

24.Planul individualizat de asistenld stabilegte obiectivele ce trebuie atinse in perioada plasamentului, factorii care
determin[ vulnerabilitatea beneficiarului gi care trebuie inl6turali, acfiunile ce trebuie intreprinse gi in ce interval de timp,
serviciile asigurate beneficiarului pe perioada plasamentului in Serviciu, precum gi persoanele implicate inrealizarea
Planului.

25. Planul individualizat de asistenfd confine, de asemenea, planificarea condiliilor in care se va efectua suspendarea qi
incetarea plasamentului in Serviciu, individual pentru fiecare beneficiar.

26. Responsabilitatea coordondrii serviciilor incluse in Planul individualizat de asisten{I revine managerului de caz.in
cazul in care beneficiarul necesit6 gi alte servicii decit cele pe care le poate asigura Serviciul, acestea pot fi acordate de
alli prestatori de servicii sau institulii specializate qi vor fi incluse in Plan.

27. Planul individualizat de asistenf[ este semnat de geful Serviciului, gi de solicitantul Serviciului
28. Planul individualizat de asistenfd constituie baza acordului de colaborare semnat intre acegtia.
29. $eful Serviciului este responsabil de monitorizarea implementdrii Planului individualizat de asistenfd a

beneficiarului plasat in Serviciu.

Secfiunea a 4-a
Regulile comune interne ale
Serviciului - standardul 6

30. Serviciul sprijinl beneficiarii pentru ca acegtia s6-gi stabileascf, prin consens (in funclie de nivelul de infelegere) gi
sA respecte reguli comune de comportament in cadrul Serviciului.

31. Managerulde caz asigur[ beneficiarilor sprijin pentru a stabili gi respecta regulile scrise sau nescrise de
comportament in cadrul Serviciului.

32. Regulile comune se referl la accesul la serviciu, pastrarea igienei gi curdleniei, organizarea activitAtilor, relaliile cu
personalul Serviciului, restricliile privind fumatul, consumul de biuturi alcoolice, utilizareadrogurilor, precum gi Ia alte
elemente ale vielii personale gi de coabitare.

Sec(iunea a 5-a
Condifii de locuit

ale beneficiarului - standardul 7
33. Conditriile generale de locuit corespund scopului gi obiectivelor procesului de prestare a Serviciului.
34. Serviciul oferl beneficiarului un mediu sigur, accesibil gi confortabil, asemf,n[tor mediului familial.
35. Serviciul va funcliona in incinta Centrului ,astfel incit si permitl accesul beneficiarului la toate resursele gi

facilite{ile acesteia.
36. Serviciul dispune de dormitoare pentru beneficiari, camerE de zi, buc6tdrie gi spalii igienico-sanitare

corespunzdtoare numdrului gi necesitSlilor beneficiarilor.
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37. Prestatorul de serviciu asigurl beneficiarul cu dreptul la intimitate, spa{iu personal gi confidenlialitate intr-un mod
cit mai apropiat de mediul familial.

38. Prestatorul de serviciu asigurd incdperile cu mobilierul gi decorul minim necesar, care sd corespundd necesitdlilor
evaluate ale beneficiarilor, s6 prezinte siguranll in utilizare qi sd fie accesibile acestora.

39. Serviciul are un aparat de telefon in func{ie, accesibil tuturor beneficiarilor.
40. Spaliile interioare qi cele exterioare sint adecvat iluminate.
41. Fiecare beneficiar dispune de un spafiu locativ care include dormitorul gi spa]ii comune din locuin]tr.

42. Fiecare beneficiar are un spaliu locativ total de minimum 9 m2 gi peste norm6 l0 m2 in cazul beneficiarilor care

utilizeazd permanent un scaun cu rotile.
43. Suprafa{a camerei de zi gi a bucdtdriei corespunde numdrului gi necesitSlilor beneficiarilor.
44. in serviciu pot fi plasali maximum 6 beneficiari (2 copii qi 4 adul!i), cu condilia respectdrii spaliului minim locativ

pentru fi ecare benefi ciar.
45. Beneficiarii care utilizeazd permanent un scaun cu rotile sint plasa(i in odaie cu condi{iile corespunzdtoare.

46. Buc[t[ria gi spa]iile igienico-sanitare dispun de instalalii gi echipamente minime necesare utilizlrii lor conform

destinaliei.
47. Beneficiarul are acces liber la spa{iile Serviciului, cu respectarea drepturilor celorlal{i beneficiari, conform

Regulamentului intern al Serviciului.
48. Persoanele sunt plasate in aceiagi camerl inbaza consimj6mintului reciproc al acestora (in funcfie de nivelul de

in{elegere) gi al reprezentan(ilor lor legali dupl caz, dup6 evaluarea compatibilitAtilor gi a riscurilor coabitArii.

Secfiunea a 6-a
Asisten{a gi suportul - standardul 8

49. Beneficiarii sint protejafi, ingrijifi 9i sprijinili continuu de managerul de caz gi personalul Serviciului corespunzitor

nevoilor lor fizice gi emotrionale, in conformitate cu Planul individualizat de asisten[6, necesitSlilor, intereselor gi

preferin(elor acestora.

50. Prestatorul de serviciu asigurd cazarea gi condiliile igienico-sanitare, precum gi din punctul de vedere cantitativ 9i

calitativ hrana, echipamentul necesar beneficiarilor.
51. Prestatorul de serviciu supravegheazd starea de sdn5tate, asigur6 acordarea primului ajutor medical de cltre

personalul Serviciului gi ingrijegte permanent beneficiarul.
52. Serviciile sociale sau medicale suplimentare prevdzute in Planul individualizat de asistenfd, care nu sint acordate in

cadrul Serviciului se presteazd, in conformitate cu legislatia in vigoare, la recomandarea managerului de caz.

53. Prestatorul de serviciu asigurd men{inerea relafiilor personale ale beneficiarului, precum 9i contactele directe cu

persoanele care sint responsabile de ingrijire, rudele, precum gi cu alte persoane fa16 de care beneficiarul, inclusiv cel

minor, are dezvoltate legdturi de atagament, dacd acest lucru nu contravine interesului lor.

54. Prestatorul de serviciu asigurd suport emotional gi un climat favorabil dezvoltdrii personalit6lii beneficiarului,

inclusiv cel minor, precum gi posibilitSli de petrecere a timpului liber pi de socializare gi dezvoltare a relafiilor
benefi ciarilor cu comunitatea.

55. Prestatorul de serviciu incurajeazd gi sprijin[ beneficiarul sd participe la desldgurarea activitAtilor din cadrul

Serviciului 9i sa-gi asume responsabilitAti conform dezvoltArii qi gradului sdu de maturitate.

56. in luarea deciziilor care ii privesc in mod direct sau indirect pe beneficiari, prestatorul de serviciu soliciti 9i ia in

considerare opiniile acestora, in raport cu virsta gi gradul de maturitate, precum gi ale reprezentantului lor legal, qi ale

altor persoane importante pentru beneficiar, dupd caz.
Sec{iunea a 7-a

inregistrarea gi plstrarea datelor - standardul 9

57. Prestatorul de serviciu aplic6 politici gi proceduri scrise de inregistrare, utilizare gi pSstrare a datelor aferente

procesului de furnizare a serviciilor. Acestea se inregistreazd,utilizeazd gi se pdstreazd conform politicilor 9i procedurilor

stabilite de prestatorul de serviciu, cu respectarea prevederilor legale.

58. inregistrarea gi arhivarea datelor se efectueazd cu promptitudine, in conformitate cu prevederile legale, normele

metodologice stabilite 9i Manualul operaJional al Serviciului.
59. Datele referitoare la beneficiarii Serviciului (evaludrile, planurile individuale de asistenJf,, contractele etc.) se

p6streazd in regim de confidenlialitate de prestatorul de serviciu. Se asigurd accesul necondilionat al beneficiarilor sau

reprezentantului legal la datele care il privesc pe beneficiar.
60. in situalii speciale, cind este necesar acordul scris al beneficiarului sau al reprezentantului s6u legal privind

furnizarea unor informalii personale, prestatorul de serviciu aplicd proceduri scrise privind utilizarea sau eliberarea unor

documente con(inind datele benefi ciarilor.
6l.Prestatorul deserviciu arhiveazddateleindosaregi lepdstreazdincondilii desecuritate, leactualizeazdgi le

utilizeazd in conformitate cu prevederile legale.

Secfiunea a 8-a
Procedura de solu(ionare

a plingerilor - standardul l0
62. Serviciul deline gi aplicd o procedurd scris6, clartr 9i eficientd de solu(ionare a plingerilor cu privire la serviciile

prestate, in conformitate cu Legea nr.l9O-XIII din l9 iulie 1994 cu privire la petilionare.

63. Plingerea poate fi depusS in scris de citre beneficiarul Serviciului, reprezentantul sdu legal, familia acestuia,

autorit6tile administraliei publice locale de nivelul intii sau nivelul al doilea, alt6 persoanA te(I.
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64. Procedura de solulionare a plingerilor este aplicabi16 fiecarui beneficiar, fiindu-i accesibilS in forma stabilita de
prestatorul de serviciu in funclie de nivelul acestuia de inlelegere. Acesta poate solicita sprijin din partea personalului
Serviciului pentru a inregistra o plingere privind prestarea serviciului.

65. Prestatorul de serviciu, geful Serviciului, managerul de caz gi alt personal al Serviciului garanteazd, cI nu vor aplica
repercusiuni beneficiarului ca urmare a inregistrdrii ori solufion6rii plingerii acestuia.

66. Managerul de caz pAstreaza intr-un registru special gi la dosarul beneficiarului inregistrdri ale tuturor plingerilor,
precum gi ale mdsurilor luate pentru rezolvarea lor.

Capitolul III
Prevenirea formelor de violen{tr

Secfiunea l-a
Prevenirea formelor de violenttr asupra

beneficiarului - standardul 11

67. Prestatorul de serviciu asigur[ informarea personalului gi a beneficiarilor Serviciului, prin modalit[tri accesibile,
dupd caz, asupra procedurilor cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea 9i solu(ionarea suspiciunilor
sau a acuzafiilor de violenld asupra beneficiarilor.

68. Prestatorul de serviciu promoveazd gi aplicd mdsuri de protejare a beneficiarilor impotriva oric[rei forme de
intimidare, discriminare, violenfd, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.

69. Prestatorul de serviciu asigurd m6suri de siguranld gi securitate legale qi necesare pentru asigurarea protec(iei
beneficiarului impotriva evenimentelor gi accidentelor cu potenfial vf,t[mdtor.

70. Personalul Serviciului incurajeazd gi sprijinS beneficiarii gi reprezentanfii sii legali sd sesizeze orice form6 de
violen{I din partea personalului.

71 . Persoanele (angajaf ii, membrii familiei 9i rudele beneficiarului g.a.) care identificl situalii de violenff,, neglijare sau
exploatare a unui beneficiar, au obligatia de a ingtiinla imediat managerul de caz gi prestatorul de serviciu, care adoptd
misuri conform legii, anunlind dupl caz serviciul medical de urgentS, poli{ia, procuratura etc.

Secfiunea a 2-a
Prevenirea formelor de violenftr asupra

72. Serviciur are un sistem de prevenire 
",1":;i:,'::il1;;::$lXTl,l1rs?.,i.r,r,i din partea benenciarurui.

73. Personalul Serviciului trebuie sd aibd un comportament adecvat in conformitate cu normele deontologice, care nu
provoaci violen!6 din partea beneficiarului.

74. Situaliile de violenfi care apar sint comunicate managerului de caz, prestatorului de serviciu, reprezentantului
legal, dupd caz, gi se discutd in cadrul gedinfelor de supervizare.

75. In situalii de violen!6 asupra personalului, angajatul Serviciului, managerul de caz, prestatorul de serviciu sau
reprezentantul legal anun16, dupd caz, serviciul medical de urgenf5, polilia gi procuratura.

Capitolul IV
RESURSE UMANE

Secfiunea l-a
Angajarea personalului - standardul l3

76. Serviciul dispune de o structurf, gi de state de personal in concordanJ6 cu misiunea gi obiectivele sale, pentru
desftgurarea eficientd a procesului de prestare a Serviciului.

77. Structura de personal a Serviciului include managerul, psihopedagogul, asistentul medical gi d[daqi in dependenfa
de numf,rul gi nevoile individuale ale beneficiarilor plasali in serviciu.

78. Ponderea personalului se stabilegte gi se revizuiegte periodic de prestatorul de serviciu, pentru a rispunde dinamicii
cerinfelor beneficiarilor Serviciului.

79. Personalul Serviciului activeazd dupS un program in corespundere cu Planul individualizat de asistenfa al
beneficiarului.

80. Pentru fiecare pozilie a personalului Serviciului existd o fiqd a postului in care sint prevdzute rolul gi

responsabilit5file angajatului (calificare, experienfE, abilitati profesionale, calitali morale etc.).
81. Figele postului sint corelate cu scopul gi obiectivele Serviciului.

82. Fiecare angajat are calificarea, competenta, experienfa gi calitd(ile solicitate de figa postului.
83. Fiecare angajat are obligafia de a cunoagte gi respecta prevederile figei postului pe care il ocupa.

Secfiunea a 2-a
Formarea personalului - standardul 14

84. Angajalii Serviciului particip[ la cursuri de formare profesionald, pentru a dobindi abilitatile qi cunogtinfele
necesare, in scopul oferirii serviciilor de calitate gi sporirii nivelului lor de competenfe profesionale.

85. Prestatorul de serviciu:
a) planifici formarea profesionall ini1ial6 qi continud a personalului Serviciului, inbaza curiculumului unificat,

aprobat de Ministerul Muncii, Protecliei Sociale gi Familiei gi potrivit obiectivelor gi standardelor minime de calitate ale
Serviciului;

b) identificd oportunitatile de perfeclionare ale personalului Serviciului in vederea cregterii competentelor profesionale
ale acestora;
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c) elaboreazd periodic propuneri privind programele de instruire a specialiqtilor Serviciului, conform necesit6lilor de

instruire identificate, politicile, bunele practici gi cercet6rile in domeniu;

d) tine evidenfa instruirilor de care a beneficiat personalul Serviciului.
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l. Structura gi statele de personal se stabilesc in corespundere cu scopul
gi obiectivele Centrului.

2. Structura de personal al Centrului include:

Secretarul Consiliului rational

Structura gi statele de personal
Centru Comunitar Multifunclional" UNIVERSUL" din satul Piatra

J

Anexa 2
APROBAT:

Prin Decizia Consiliului Raional Orhei
nr.9l din noiembrie 2021

Serghei Caraman

Nr
d/o

Funcfia Categoria de sala rizare Numtrrul de unitlfi / condifii speciale

I Managerul Legea nr.27 0 din 23.1 1.20 I 8 1,0 unitate
2. Asistent medical 1,0 unitate
3. Kinetoterapeut 1,0 unitate
4. Asistent social 1,0 unitate
5. Psihopedagog 1,0 unitate
6. DidacI 4,0 unitati
7 Bucitar 1,0 unitate
8. Lucrltor auxiliar 1,0 unitate

Total: l l,0 unittr(i
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