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-

-
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2
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3
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0
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privind elaborarea procedurilor
documentate (operaţionale şi de

-

sistem) şi a dobândirii
personalităţii juridice a DAS
Simeria
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CONȚINUTUL PROCEDURII
1.0

SCOPUL

Stabilirea modului de organizare, a obiectivelor şi atribuţiilor care revin DAS în procesul de
acordare de prestaţii şi servicii pentru copii.

1.1
1.2
1.3
1.4
2.0

Stabileşte modul de realizare al activităţii în domeniul protecţiei copilului
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei specifice activităţii
Urmăreşte asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ şi legal al documentelor
Alte scopuri specifice procedurii operaţionale

DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului
2.1 Procedura descrie activităţile care se desfăşoară în cadrul Direcției de Asistenţă Socială
Simeria pentru acordarea de prestaţii şi servicii pentru copii.
2.2 Procedura prezintă etapele şi documentaţia necesară derulării activităţii de întocmire a
dosarului pentru acordarea de prestaţii şi servicii pentru copii.
2.3 Lista structurilor, compartimentelor implicate în procesul activităţii

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
3.0

DAS – Direcția de Asistenţă Socială
DGASPC – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Registratură – INFOCET
Compartiment Administraţie Publică Locală, Juridic - CAPLJ
Secretar
Primar
AJPIS – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Instanţele de judecată
Inspectoratul Şcolar Judeţean
CJRAE - Centrul Judeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională
Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Simeria
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria
Poliţia oraşului Simeria
Poliţia Locală Simeria
SPCLEP - Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Spitalul Judeţean Deva
Consiliul Comunitar Consultativ

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1 Legislație primară
(1) Legea nr. 292/ 2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare
(2) Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările
(3)
(4)
(5)

şi completările ulterioare;
O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ
Legea nr. 466 din 4 nov. 2004 privind statutul asistentului social
Constituţia României
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3.2 Legislație secundară
(1) O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice;

(2)

Codul civil - mijloace de protecţie a minorului

(3)

Codul de procedură penală

(4)

Legea nr. 273 / 2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

(5)

Codul deontologic al profesiei de asistent social

(6)

HOTĂRÂRE nr. 579 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot
fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne,
precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a
desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

(7)

Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(8)

Hotărârea Guvernului României nr. 268 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

(9)

ORDIN nr. 1.306 din 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de
încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a
acestora

(10) Hotărârea Guvernului României nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului,
procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;

(11) HOTĂRÂRE nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de
cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza
căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale

(12) HOTĂRÂRE nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale
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(13) Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului;
(14) Ordin nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de
asistenţă socială /persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei
copilului;

(15) Ordin nr. 286/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat
de protecţie;

(16) Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

3.3 Alte reglementări interne ale entităţii publice
(1)

Regulamentul de Organizare si Funcţionare al DAS

(2)

HCL nr.40/2007 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

(3)

Fişe de post ale persoanelor cu atribuţii în procedură

(4)

Dispoziția nr. 11864/18/2018 privind

aprobarea componenței

Comisiei

pentru

monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării
sistemului de control/managerial din cadrul Direcției de Asistență Socială, a
regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei, precum și a programului de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, pentru anul 2018;

(5)

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95146/ CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

4.0

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4.1 Definiții
În înţelesul Legii 272/2004, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:

(1)

ancheta socială este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi
de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor,
familiilor, grupurilor sau comunităţilor;

(2)

beneficiile de asistenţă socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materială destinate
familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege;
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(3)

beneficiarul reprezintă persoana care primeşte beneficii de asistenţă socială şi/sau, după
caz, servicii sociale;

(4)

comunitatea locală reprezintă membrii organizaţi ai colectivităţii locale, formele de
asociere a acestora, instituţiile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii şi
servicii publice ori private de interes local;

(5)

contractarea serviciilor sociale reprezintă procedura de achiziţionare/concesionare a
serviciilor sociale, în baza unui contract, încheiat în condiţiile legii, de către autorităţile
administraţiei publice locale;

(6)

Persoană singură este persoana care se află în una dintre următoarele situaţii: este
necăsătorită,

este

văduvă,

este

divorţată,

are

soţul/soţia

declarat/declarată

dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească, are soţul/soţia arestat/arestată preventiv
pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu
participă la întreţinerea copiilor, nu a împlinit 18 ani si este necăsătorită sau are soţul/soţia
arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă
privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor, a fost numită tutore sau i s-au
dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi este necăsătorită sau divorţată;

(7)

domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuinţa principală, trecută şi
în documentul de identitate al persoanei;

(8)

eligibilitatea reprezintă setul de condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către
potenţialul beneficiar pentru a putea fi selectat în vederea acordării beneficiilor de
asistenţă socială şi serviciilor sociale;

(9)

găzduirea reprezintă asigurarea de către instituţiile furnizoare de servicii sociale a
condiţiilor de locuit şi odihnă pe o perioadă mai mare de 24 de ore;

(10) grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală,
dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la
vulnerabilitate economică şi socială;

(11) Familie monoparentală este persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi
care locuiesc împreună cu aceasta;

(12) Uniunea consensuală este reprezentată de acele cupluri necăsătorite care locuiesc şi se
gospodăresc împreună, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei;
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(13) Persoanele care gospodăresc împreuna reprezintă grupul de persoane intre care nu
exista relaţii de rudenie, dar care locuiesc împreuna, sunt înscrise in cartea de imobil si
sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

(14) locuirea reprezintă faptul de a trăi pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale fără a
deţine o locuinţă principală sau secundară;

(15) managementul serviciilor sociale reprezintă gestionarea de către conducerea desemnată
legal

a

activităţilor

şi

resurselor

materiale,

umane

şi

financiare

ale

serviciului/instituţiei/unităţii de asistenţă socială;

(16) procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni
multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii,
educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii,
destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor la
toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii;

(17) procesul de integrare socială reprezintă interacţiunea dintre individ sau grup şi mediul
social, prin intermediul căreia se realizează un echilibru funcţional al părţilor;

(18) protecţia socială se defineşte în contextul principiilor, valorilor şi tradiţiilor ce
guvernează relaţiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunităţi şi instituţii în statele
Uniunii Europene şi reprezintă un ansamblu de măsuri şi acţiuni care au ca scop
asigurarea unui anumit nivel de bunăstare şi securitate socială pentru întreaga populaţie şi
în mod special pentru anumite grupuri sociale. Protecţia socială cuprinde două
componente de bază: asigurările sociale în sistem contributiv şi asistenţa socială
noncontributivă;

(19) reşedinţa reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta
decât cea de domiciliu;

(20) serviciile comunitare sunt serviciile sociale organizate într-o unitate administrativteritorială organizată la nivel de comună, oraş, municipiu şi privesc serviciile acordate la
domiciliu şi în centre de zi, precum şi serviciile rezidenţiale adresate exclusiv cetăţenilor
din unitatea administrativ teritorială respectivă; sunt similare cu serviciile sociale acordate
în comunitate;

(21) situaţia de dificultate este situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe
parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din
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mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de
integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane şi
comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor;

(22) Autoritatea tutelară este instituţia creată pe lângă autorităţile publice locale (primăriile
orăşeneşti şi municipale) având atribuţii privitoare la stabilirea şi organizarea tutelei, la
supravegherea, controlul şi îndrumarea activităţii de ocrotire a minorului şi a altor
persoane cu diferite incapacităţi. Obiectul de activitate al Serviciului de Autoritate
Tutelara este subordonat atât Codului familiei

(23) Tutela: în cazul in care ambii părinţi fiind morţi, necunoscuţi, decăzuţi din drepturile
părinteşti, puţi sub interdicţie, dispăruţi ori declaraţi morţi, copilul este lipsit de îngrijirea
ambilor părinţi, copilul va fi pus sub tutela.

(24) Tutore, persoană fizică numită prin decizia autorităţii tutelare pentru a îndeplini, sub
supravegherea, controlul şi îndrumarea acesteia, sarcina tutelei cu privire la un minor sau
la o persoană pusă sub interdicţie; orice persoană majoră poate fi numită tutore;

(25) Filiaţia: legătura juridica dintre o persoana si părinţii ei;
(26) Asistent maternal: persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o
desfăşoară la domiciliul sau, creşterea, îngrijirea si educarea necesare dezvoltării
armonioase a copiilor pe care ii primeşte in plasament.

(27) asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supraveghează, acordă
asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de
recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap;

(28) Serviciul de evaluare complexă - prin acest serviciu se atestă faptul că respectivul copil
nu poate fii înscris în nici o formă de învăţământ prevăzută de lege;

(29) Plata lunara unica reprezintă plata ansamblului sumelor pentru prestaţiile sociale
cuvenite in baza unui dosar unic, către unul sau mai mulţi titulari;

(30) Venitul net lunar cuprinde toate veniturile pe care le realizează membrii familiei,
persoanele care gospodăresc împreuna sau persoana singura, in bani sau in natura,
inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj,
obligaţii legale de întreținere, indemnizaţii, alocaţii si ajutoare cu caracter permanent si
alte creanţe legale;
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(31) clădiri de utilitate publică - clădirile aparţinând instituţiilor publice şi private care oferă
populaţiei diferite tipuri de servicii;

(32) contractare - procedura de finanţare/cofinanţare de către autorităţile administraţiei
publice locale a serviciilor sociale publice realizate de furnizorii privaţi de servicii
sociale, acreditaţi în condiţiile legii;

(33) incluziune socială - setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei
sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării,
mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;

(34) indemnizaţie lunară - prestaţia socială lunară reprezentând sume de bani acordate
persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de şanse, asigurarea unei vieţi
autonome şi favorizarea incluziunii lor sociale;

(35) integrare socială - procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin
intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor;

(36) însoţitor - persoana care acompaniază persoana cu handicap şi care beneficiază de
drepturi în condiţiile prevăzute de lege;

(37) manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care coordonează, monitorizează şi
evaluează îndeplinirea planului individual de servicii, precum şi măsurile luate în legătură
cu adultul cu handicap;

(38) plan individual de servicii - documentul care fixează obiective pe termen scurt, mediu şi
lung, precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, prin care
se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi
integrare socială;

(39) Adopţia - este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator
şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

(40) Prin adopţie, copilul care este lipsit de părinţi sau de o îngrijire corespunzătoare este
primit în familia adoptatorilor, unde urmează a fi crescut ca şi un copil firesc al acestora.

(41) Serviciile de tip familial - sunt acele servicii prin care se asigură, la domiciliul unei
persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv,
de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului.
În înţelesul Legii 272/2004, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
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(42) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea
persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru
depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a
acestei categorii de populaţie;

(43) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi,
complementar, statul;

(44) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în
condiţiile prevăzute de lege;

(45) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social
şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic
sau economic;

(46) Abuz fizic reprezintă lipsa de acţiune din partea unei persoane aflate în poziţia de
răspundere putere sau încredere care are drept consecinţă vătămarea fizică actuală sau
potenţială;

(47) Abuz psihic(emoţional) este un comportament comis intenţionat de către un adult lipsit
de căldură afectiva care jigneşte, batjocoreşte, devalorizează afectându-i

(48) echilibrul emoţional şi dezvoltarea în cazul copiilor;
(49) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ

(50) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a
administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării
active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

(51) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi
private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi
membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate
resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru
persoanele vulnerabile;

(52) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni
de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică,
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limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă
politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o
categorie defavorizată;

(53) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea
obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat
în raport cu efectul proiectat;

(54) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun
raport cost-beneficiu;

(55) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar,
pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu
de viaţă;

(56) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice
similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

(57) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se
adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile
şi bunurile acestora;

(58) acreditarea reprezintă un proces de certificare a îndeplinirii de către furnizori şi serviciile
sociale acordate a criteriilor, indicatorilor, precum şi a standardelor de calitate
reglementate pentru fiecare tip de serviciu;

(59) economia socială reprezintă un sector ce cuprinde activităţi economice care, în subsidiar
şi cu condiţia menţinerii performanţei economice, includ obiective de tip social;

(60) managementul serviciilor sociale reprezintă gestionarea de către conducerea desemnată
legal

a

activităţilor

şi

resurselor

materiale,

umane

şi

financiare

ale

serviciului/instituţiei/unităţii de asistenţă socială;

(61) managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare şi integrare a tuturor
activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor de
asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau diferiţi specialişti, în
acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie;

(62) mediul social de viaţă reprezintă ansamblul condiţiilor de trai în familie şi/sau
gospodărie, al relaţiilor sociale personale, inclusiv mediul în care persoana lucrează, este
educată şi îşi desfăşoară activităţile sociale obişnuite;
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(63) nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru
asigurarea condiţiilor strict necesare de viaţă, în vederea asigurării participării sociale sau,
după caz, a integrării sociale;

(64) Familia desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în
întreţinerea altora, care locuiesc şi se gospodăresc împreună. Tot familie se consideră şi
fraţii fără copii, care se gospodăresc împreună şi care nu au domiciliu sau reşedinţa
comună cu părinţii. Termenul de familie se asimilează şi cu cazul în care bărbatul şi
femeia sunt necăsătoriţi, cu copii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora,
care locuiesc şi se gospodăresc împreună.

(65) Raport de evaluare iniţial este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de
culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale, materiale şi
economice a persoanei si a familiei

(66) Copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul
adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a
instituit tutelă sau curatelă, potrivit legii.

(67) Persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani care locuieşte
singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.

(68) Reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă
aceasta are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

(69) copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea
deplină de exerciţiu, potrivit legii;

(70) familie - părinţii şi copiii acestora;
(71) familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv;
(72) familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv
afinii până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului,
în condiţiile legii;

(73) plan individualizat de protecţie - documentul prin care se realizează planificarea
serviciilor, prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării
psihosociale a acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat
de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil;
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(74) plan de servicii - documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor şi a
prestaţiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea prevenirii
abuzului, neglijării, exploatării, a oricăror forme de violenţă asupra copilului, precum şi a
separării copilului de familia sa;

(75) reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să
exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

4.2 Abrevieri
PS - Procedură de sistem
PO - Procedura operațională
E - Elaborare
V - Verificare
A - Aprobare
Ap - Aplicare
Ah - Arhivare
AJOFM - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
DGASPC - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
HCL - Hotărârea Consiliului Local
HG - Hotărâre de Guvern
L - Lege
OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
PH - Persoană cu Handicap
DAS - Direcția de Asistenţă Socială
SPCLEP - Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
VMG - Venitul Minim Garantat

5.0

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU A PROCESULUI
5.1 Generalităţi
Atribuţiile DAS în domeniul protecţiei drepturilor copilului sunt :

(1)

monitorizează şi analizează situaţia copiilor de pe raza oraşului Simeria, respectarea si realizarea
drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;

(2)

identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale
de protecţie a acestora;

14

Direcția de
Asistență Socială
Simeria
Serviciul Servicii
Sociale

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND

PROTECŢIA COPILULUI

Cod: DAS-SS-PO-02

Ediţia: III
Nr. de ex.: 1
Revizia: 0
Nr. de ex. :1
Pagina 15 din 28
Exemplar nr.:1

(3)

realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

(4)

acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii
acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;

(5)

identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură
consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor si obligaţiilor
acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra
instituţiilor speciale etc.;

(6)

asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul
care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

(7)

asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool si
droguri, precum şi a comportamentului delincvent;

(8)

colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care
apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii
măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;

(9)

realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii
societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;

(10)

asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;

(11)

sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi
evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

5.2 Documentele/instrumentele utilizate sunt:
(1)

Ancheta socială tip la familia naturală

(2)

Ancheta socială tip la familia ocrotitoare

(3)

Ancheta socială pentru cazuri diverse

(4)

Genograma

(5)

Plan de servicii

(6)

Dispoziţie de aprobare a planului de servicii

(7)

Raport de vizită

(8)

Fişă de monitorizare
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5.3 Lista documentelor
provenienţă/emitent
Ancheta socială tip la familia naturală

DAS

Ancheta socială tip la familia ocrotitoare

DAS

Ancheta socială pentru cazuri diverse

DAS

Plan de servicii

DAS

Referat

DAS

Dispoziţie de aprobare a planului de servicii

CAPLJ

Acte de identitate – xerocopii

DAS

Adeverinţe medicale ale membrilor familiei

Medic familie

naturale/ de plasament
Adeverinţe de venit ale familiei naturale/ de plasament

Familia

Adeverinţă de elev

Unitatea şcolară

Cererea familiei de plasament privind instituirea măsurii
de protecţie
Declaraţia scrisă a copilului care a împlinit vârsta de

Copilul în cauză

10 ani
Actul de proprietate al locuinţei

Familia

familiei naturale/ de plasament
Genograma

DAS

Raport de vizită

DAS

Raport de monitorizare

DAS

Documentele servesc la propunerea instituirii unei măsuri de protecţie specială pentru minorul
lipsit temporar sau definitiv de ocrotire părintească

5.4 Resurse necesare
(1)

Resurse materiale
1 Birouri, mobilier, mijloc auto pentru deplasări în teren, rechizite, dosare, bibliorafturi
2 Echipamente şi tehnică de calcul adecvată (calculatoare, imprimante, reţea, posibilităţi
pentru stocarea datelor şi informaţiilor)

(2)

Resurse umane
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1 Personal calificat şi instruit, încadrat conform ştatului de funcţii aprobat de Consiliul
Local

(3)

Resurse financiare
1 Buget de stat, Buget local

5.5 Modul de lucru.
(1)

Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

În cadrul procedurii, activităţile şi acţiunile privind protecţia drepturilor copilului sunt
următoarele:
1 monitorizează şi analizează situaţia copiilor, precum si modul de respectare a drepturilor
copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informaţiilor relevante;
2 realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
3 identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru
prevenirea separării copilului de familia sa;
4 elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi
acordă aceste servicii şi/sau prestaţii;
5 asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan
local;
6 asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de
alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a
comportamentului delincvent;
7 vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii;
8 înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de
protecţie specială, în condiţiile legii;
9 urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură
de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
10 colaborează cu DGASPC în domeniul protecţiei copilului

(2)

Derularea activităţilor
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1 DAS are obligaţia de a oferi servicii şi prestaţii destinate menţinerii copilului în familie
şi de a sprijini accesul copilului şi al familiei sale la alte servicii.
2 Primeşte semnalări de la cadrele didactice în cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi
orice altă formă de violenţă asupra copilului.
3 La încetarea măsurilor de protecţie specială prin reintegrarea copilului în familia sa,
DAS are obligaţia de a urmări evoluţia dezvoltării copilului, precum şi modul în care
părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil. În acest
scop întocmesc rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 6 luni.
4 Prestarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv,
publicitar şi de modeling este condiţionată de informarea prealabilă a DAS.
5 Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul,
care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie
la DAS cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod
obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada
absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia
va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu
prevederile legale. SPAS asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu
privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă
de 6 luni. Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la
persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana
desemnată. Acordul persoanei căreia urmează să îi fie delegată autoritatea părintească se
exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei. Instanţa de judecată va comunica o
copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum
şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorităţii părinteşti.
6 Privind stabilirea identităţii copilului, DAS are următoarele atribuţii:

a) În vederea stabilirii identităţii copilului părăsit în unităţi sanitare sau găsit ori a
părinţilor acestuia, realizează, cu celeritate, demersurile pentru înregistrarea naşterii
copilului, de stabilire a identităţii părinţilor copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, în
situaţia în care aceştia au fost identificaţi şi nu au întocmit certificatul de naştere.

b) În termen de 24 de ore de la înregistrarea naşterii copilului, DAS transmite la
DGASPC actul de înregistrare a naşterii copilului.
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c) În situaţia copilului părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare, a cărui naştere nu a fost
înregistrată, obligaţia de a realiza demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea
naşterii copilului revine DAS.

d) În situaţia copilului găsit în familie sau într-un loc public, în oraşul Simeria, precum
şi a celui părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare, a cărui naştere nu a fost
înregistrată, obligaţia de a realiza demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea
naşterii copilului revine DAS .
7 DAS are responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare pentru a identifica din timp
situaţiile de risc, care ar putea conduce la separarea copilului de părinţii săi, precum şi
pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie.
Planul de servicii este necesar ori de câte ori evaluarea asistentului social indică
existenţa unei situaţii de risc social pentru un copil.
8 Planul se servicii se întocmeşte:

a) pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, inclusiv prevenirea abuzului,
neglijării şi exploatării copilului, a exploatării economice şi traficului cu copii;

b) pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi în situaţii de abuz, neglijare sau
exploatare a copilului, inclusiv de exploatare economică şi trafic cu copii;

c) pentru prevenirea separării copilului cu dizabilităţi de părinţii săi, în cazul în care
aceştia se adresează comisiei pentru protecţia copilului pentru încadrarea copilului
într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională;

d) pentru menţinerea legăturilor familiale după reintegrarea copilului în familie.
e) planul de servicii se întocmeşte şi se pune în aplicare de către DAS care elaborează
referatul pentru aprobarea planului de servicii, semnat de cel care îl întocmeşte,
verificat de directorul executiv şi aprobat de primar (semnătură şi ştampilă rotundă).
CAPLJ emite dispoziţia. Toate dispoziţiile emise sunt avizate pentru legalitate de
secretar, aprobate de primar, ştampilate cu sigiliul oraşului, înregistrate în registrul
special de înregistrare al dispoziţiilor emise de primar şi sunt comunicate
beneficiarului în termen de 5 zile de la emitere.

f) Este documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor şi a
prestaţiilor, în baza evaluării psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea
prevenirii separării copilului de familia sa.
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g) Serviciile oferite copilului şi familiei prin planul de servicii se stabilesc în funcţie de
nevoile cu care se confruntă aceştia : nevoi materiale, nevoi legate de spaţiul de
locuit sau nevoi determinate de probleme de sănătate.

h) Întocmirea Planului de servicii este de competenţa DAS şi se aprobă prin dispoziţia
primarului.

i)

Planul de servicii trebuie să cuprindă servicii concrete ce pot fi acordate în mod real,
într-un interval de timp, atâta vreme cât situaţia deficitară în care se găseşte copilul /
familia persistă .

j) Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea cererii de instituire a unei
măsuri de protecţie specială doar în cazul în care în urma acordării pe plan local a
tuturor serviciilor disponibile nu este posibilă menţinerea copilului în familie. În
acest caz, se transmite dosarul către D.G.A.S.P.C Hunedoara cu propunerea de
instituire a unei măsuri de protecţie specială.
9 Dosarul care se înaintează D.G.A.S.P.C. Hunedoara trebuie să conţină următoarele
documente:

a) PENTRU COPIL
(a)

acte de identitate ( certificat de naştere, carte de identitate provizorie, B. I – dacă
este cazul) ale copilului pentru care se impune instituirea unei măsuri de
protecţie specială;

(b)

adeverinţă şcolară cu ultimul an de studiu absolvit, precum şi certificatul de
orientare şcolară - dacă este cazul;

(c)

aviz epidemiologic şi adeverinţă medicală care să ateste faptul că este înscris la
un medic de familie, precum şi certificatul, hotărârea şi planul de recuperare în
cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap;

(d)

declaraţia copilului cu privire la opinia sa referitoare la instituirea unei măsuri
de protecţie specială;

b) PENTRU FAMILIA NATURALĂ / EXTINSĂ
(a)

acte de identitate ale tuturor membrilor familiei ( părinţi, copii, alte rude pană la
gradul IV inclusiv);

(b)

adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei naturale;
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(c)

adeverinţe medicale sau certificatul, hotărârea şi planul de recuperare în cazul în
care un adult este încadrat în grad de handicap;

(d)

act de spaţiu în cazul în care există;

(e)

declaraţii ale membrilor familiei naturale/extinse din care să rezulte intenţia pe
care o au cu privire la instituirea unei măsuri de protecţie specială pentru copil;

c)

Dosarul trebuie să conţină toate demersurile care s-au efectuat cu privire la
identificarea tuturor rudelor pană la gradul IV inclusiv ( demersuri efectuate la
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanei Hunedoara - Biroul de evidenţă
informatizată a persoanelor, Poliţia locală), precum şi declaraţiile din care să rezulte
intenţia / neintenţia de asumare a responsabilităţilor de creştere şi îngrijire ale
copilului.

d)

Dosarele la care există acordul familiei naturale pentru instituirea măsurii de
protecţie specială se soluţionează de Comisia pentru Protecţia Copilului Hunedoara,
iar cele în care acest acord lipseşte, de către instanţa de judecată.

10 Ancheta socială trebuie să conţină obligatoriu opinia cu privire la necesitatea instituirii
unei măsuri de protecţie speciale.
11 Genograma este o tehnică utilizată în domeniul psiho-social care presupune culegerea
de informaţii pentru crearea unei reprezentări grafice a structurii familiei, asemănătoare
unui “arbore genealogic”.

a)

Pentru realizarea genogramei de utilizează o serie de simboluri specifice cu
ajutorul cărora este prezentată structura familiei şi relaţiile dintre membrii acesteia
pot fi reprezentate pentru două (părinţii şi copiii) sau trei generaţii (bunicii, părinţii şi
copiii).

b)

Genograma se aplică în mod deosebit in etapa de evaluare, având rol de
diagnostic social. Genograma se realizează atât pentru structurarea eficientă a
informaţiilor despre client şi familia acestuia (oferă o imagine clară a structurii
familiale care poate fi analizată în timp scurt) cât şi pentru a stimula comunicarea cu
clientul (i se pun întrebări simple la care răspunde cu uşurinţă, se creează o atmosferă
confortabilă şi propice unor discuţii ulterioare mai aprofundate).

c)

Genograma poate fi refăcută şi pe parcursul instrumentării cazului, în etapele de
intervenţie şi monitorizare, în situaţia în care apar modificări importante in structura
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familiei (evenimente deosebite: deces, divorţ, membri noi in familie, o relaţie de
concubinaj, căsătorie). Este recomandat ca aceste modificări să fie înregistrate în
dosarul cazului (implicit în genogramă) pentru că pot afecta pozitiv sau negativ
cursul rezolvării situaţiei problematice.

d)

De asemenea, utilizarea genogramei este recomandată pentru clarificarea unei
reţele familiale complexe, dificil de conturat la o primă întrevedere.

e)

Folosind simboluri grafice, se desenează structura familiei pornind de la
generaţia mai vârstnică până la copii. În situaţia în care clientul comunică mai greu
sau este un copil care nu are formată o reprezentare a întregului sistem familial,
construcţia genogramei poate începe de la persoana clientului, continuând cu fraţii,
părinţii, bunicii, unchii acestuia şi/sau alte persoane care locuiesc împreună cu el.
Asistentul social va adresa întrebări simple şi cât mai clare clientului pentru ca
informaţia înregistrată să fie cât mai fidelă realităţii. La sfârşitul genogramei se
realizează şi legenda care va cuprinde simbolurile utilizate cu explicaţiile acestora.

12 Monitorizarea măsurilor de protecţie specială – plasament la rude / alte familii

a) În perioada în care copilul beneficiază de o măsură de protecţie specială – plasament
la rude până la gradul IV / alte familii, responsabilul de caz are obligaţia de a urmări
evoluţia acestuia, întocmind în acest sens rapoarte trimestriale.

b) Monitorizarea evoluţiei copilului in familia substitutiva presupune urmărirea
evoluţiei dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a
modului in care acesta este îngrijit, identificarea nevoilor copilului si ale familiei
precum si resursele disponibile.

c) In situaţia in care se constata necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii
de protecţie speciala, responsabilul de caz este obligat sa sesizeze D.G.A.S.P.C.
Hunedoara.

d) In cazul in care pe parcursul monitorizării intervin modificări de natura sa justifice
înlocuirea măsurii de protecţie a plasamentului cu tutela, responsabilul de caz le va
realiza.

e) Rapoartele de monitorizare trimestrială (rapoarte de vizită) conţin constatările
asistentului social precum si propuneri vizând menţinerea, modificarea

sau
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revocarea măsurii de protecţie speciala. Rapoartele de vizita trebuie sa conţină
informaţii privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale si sociale a
copilului, precum si a modului in care aceasta este îngrijit de către familia de
plasament.

f) La dosarul copilului aflat in plasament, pe perioada monitorizării, trebuie sa existe
următoarele documente:

(a)

rapoarte de vizită

(b)

copie carte de identitate copilul (când este cazul)

(c)

declaraţia copilului peste 10 ani

(d)

declaraţia familiei de plasament

(e)

declaraţia părinţilor copilului (unde se poate)

(f)

dovezi medicale / de şcolarizare (unde este cazul)

(g)

dispoziţie de manager de caz

(h)

plan individualizat de protecţie

(i)

orice alte documente relevante pentru copil (fotografii, etc.)

g) Fişă de monitorizare a situaţiei copilului
(a)

La încetarea măsurii de protecţie specială, DAS are obligaţia de a monitoriza
situaţia copilului şi a modului de reintegrare / integrare atât în familie, cât şi în
societate, precum şi de a transmite D.G.A.S.P.C. Hunedoara rapoarte de
monitorizare pe o perioadă de minim 3 luni.

(3)

Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii şi semnarea documentelor
1 Derularea operaţiunilor se desfăşoară conform planificării.
2 Persoanele din cadrul DAS care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere
asupra datelor şi conţinutului acestora, iar în cazul inserării unor date sau informaţii
eronate, vor răspunde civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii.

(4)

Valorificarea rezultatelor activităţii
1 Prevenirea şi soluţionarea cazuisticii sociale privind minorul şi familia acestuia
2 Menţinerea copilului în familia naturală
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3 Respectarea drepturilor copilului prin luarea unei măsuri de protecţie specială acolo
unde se constată că menţinerea lui în familia naturală nu este posibilă.

6.0

RESPONSABILITĂŢI
6.1 Conducătorul de compartiment:
(1)

Direcţionează corespondența de la mapă către persoanele responsabile.

(2)

Asigură resursele necesare desfăşurării activităţilor în cadrul procedurii.

(3)

Vizează/aprobă după caz, documentele emise de DAS, conform modului de lucru
prezentat.

6.2 Persoana desemnată pentru realizarea procedurii:
(4)

Răspunde de întocmirea documentelor conform fişei postului

(5)

Răspunde de respectarea procedurii
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7.0

FORMULARE
7.1 FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

N r.

N u m e şi

în lo cu ito r

prenum e

de drept

conducător

sau

A v iz fa v o ra b il

C om part.
c r t.

com part.

S erviciul
1.

S ervicii
S o ciale

2.

A v iz n efa v o ra b il

O bser
Sem nătura

D ata

Sem nătura
vaţii

d eleg a t

V â rd e a

2 6 .0 8 .

R âul

2019

D ata
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8.0

ANEXE
8.1 DIAGRAMA FLUX

DGASPC

Solicitant

DAS-consiliere
Ancheta socială

Plan servicii

Instanţa de
Judecată

Dosar
plasament

CAPLJ

Unități
sanitare

Poliţie

Unităţi
şcolare
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8.2 CONŢINUTUL, PROVENIENŢA ŞI CIRCUITUL documentelor utilizate
Se utilizează la

Nr.

Denumirea

Nr.

Comparti

Data/

Termen de

Persoanele

Circula

Locul de

crt.

documentului

exem

mentul/per

perioada

predare

care vizează

la:

Arhivare/

plare

soana care

întocmirii

documentul

destinatar

îl
întocmeşte
/gestioneaz
ă

1.

Plan de servicii

2

Prevenirea

DAS

separării

Când este

Potrivit

Primar

cazul

prevederilor

Secretar

copilului de

DGASPC

DGASPC,
DAS

legale

familia naturală

2.

Referat pentru

2

Aprobarea

aprobarea

planului de

planului de

servicii

DAS

Când este

Potrivit

cazul

prevederilor

Primar, DAS

CAPLJ

CAPLJ,
DAS

legale

servicii

3.

Dispoziţie

2

aprobare plan de

CAPLJ

servicii

aprobare plan
de servicii

Potrivit

Potrivit

Primar,

CAPLJ,

CAPLJ

prevederilo

prevederilor

secretar

DAS –

DAS

r legale

legale

copie la

DGASPC

DGASPC

4.

Dosar Anchete

2

Instituire şi

sociale

măsura de

plasamente

protecţie

DAS

Când este

Potrivit

Primar,

cazul

prevederilor

secretar, DAS

DGASPC

DGASPC
DAS

legale

Reevaluare
măsura de
protecţie
Sesizări,
prevenirea
separării
copilului de
familie,
monitorizări,
adopţii, dispensă
vârstă, etc.

5.

Dosar Anchete

2

Reevaluare

sociale

măsura de

reevaluare alte

protecţie

DAS

Când este

Potrivit

Primar,

Centre de

Centre de

cazul

prevederilor

secretar, DAS

îngrijire şi

îngrijire şi

asistenţă

asistenţă,

legale

DAS

cazuri
plasament

6.

Raport asupra
vizitei

1

Reevaluare

DAS

Trimestrial

-

DAS

DAS

DAS

plasament

efectuate
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8.3 FORMULARE TIPIZATE
(1)

Anchetă socială la familia naturală

(2)

Anchetă socială la familia de plasament

(3)

Raport de monitorizare post-servicii

(4)

Plan de servicii

(5)

Genograma

(6)

Notificare GDPR
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMERIA
Direcţia de Asistenţă Socială
335900, Simeria, Piaţa Unirii Bl.5 Parter, tel. 0254262076, fax. 0354816562
e-mail: spas.simeria@gmail.com, site: www.primariasimeria.ro
Nr\

ANCHETA SOCIALA
la familia naturală
I. COPILUL Date
de identitate
Numele si prenumele
Data naşterii CNP
Sexul
Naţionalitatea
Religia
Domiciliul stabil: la mamă O ; la tată O ; la ambii părinţi O Copilul
locuieşte efectiv: la cei doi părinti O ; la mamă O ; la tată O la o altă
familie O (precizaţi)
Venituri ale copilului
II. PARINTII
1. Părintii sunt:
căsătoriti O ; divortati O ; separati O ; cuplu necăsătorit O
decedati :
mama
O
tata
O
necunoscuti : mama
O
tata
O
în detentie :
mama
O
tata
O
decăzuti din drepturi :
mama O
tata O
suferă de o boală care îi împiedică să-si exercite drepturile părinteşti :
mama O tata O alte situatii mama O tata O
(precizati) _________________________________________
2. Mama
Numele si prenumele Data nasterii Localitatea Nationalitatea
Domiciliul legal Resedinta (adresa actuală) ___________________________________
Studii/profesia Ocupatia - Venitul (precizati cuantumul si sursele)
Numărul de copii în îngrijire Locuinta mamei
Proprietatea tatalui O
închiriată O
Alte situatii O (precizati) locuinţă de necesitate
Număr de camere locuibile Număr persoane care locuiesc
Apă curentă Da O Nu O
Încălzire Da O Nu O

Condiţii de igienă si curăţenie din locuinţă; dificultăţi:
Atitudinea mamei fată de copil
nu pune probleme deosebite
O
neglijentă gravă violentă
O
fizică abuz psihologic grav
O
abuz sexual alte situatii
O
O
O (precizaţi)
Atitudinea copilului fată de mamă
Starea de sanatate a mamei (probleme de sănătate, alte situatii)
3. Tata (Dacă cei doi părinti locuiesc împreună, datele despre venituri si locuintă se
completează o singură dată, la mamă)
Numele si prenumele Data nasterii Localitatea Nationalitatea Domiciliul legal Resedinta (adresa
actuală)
Studii/profesia
Ocupatia Venitul (precizati cuantumul si sursele) Numărul de copii în îngrijire _________Vârsta __________________________
III. Istoricul social al familiei si al copilului
IV.Date despre mediul familial al copilul
structura familiei

relatii interpersonale

V.
Date despre rude până la
gradul IV.
VI. Alte observatii

Concluzii si propuneri

Director executiv D.A.S.,

Asistent Social

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMERIA
Direcţia de Asistenţă Socială
335900, Simeria, Piaţa Unirii Bl.5 Parter, tel. 0254262076, fax. 0354816562
e-mail: spas.simeria@gmail.com, site: www.primariasimeria.ro
Dir. executiv DAS,

ANCHETÃ SOCIALÃ
la familia de plasament
Copilul al cărui plasament se propune

I. COPILUL
1.Date de identitate
Numele si prenumele
Cod numeric personal
Data nasterii Locul nasterii
Sexul
Nationalitatea
Religia
Domiciliul stabil: la mamã О ; la tatã О ; la ambii pãrinti О
Copilul locuieste efectiv: la cei doi pãrinti О ; la mamã О ; la tatã О
la o altã familie О (precizati)
Venituri ale copilului
1. Mama ocrotitoare
Numele si prenumele
Data nasterii
Localitatea oraș
CNP
Act de identitate
eliberată de
Domiciliul
Starea civilă
Studii/profesia școală profesională
Starea de sănătate

la data de

2. Tatăl ocrotitor
Numele si prenumele
Data nasterii
Localitatea oraș
CNP
Act de identitate
eliberată de
Domiciliul
Starea civilă
Studii/profesia școală profesională
Starea de sănătate

la data de

1.
2.
3.
4.
5.
6.

;

Situaţia socială a celorlalţi copii
Alte persoane aflate în întreţinere (date personale şi grad de rudenie)
Relaţiile dintre membrii familiei
Capacitatea de a fi părinte
Motivaţia şi pregătirea pentru încredinţare, aşteptările familiei legate de aceasta
Locuinta familiei de plasament

Proprietatea tatalui О
Închiriatã О
Alte situatii О (precizati)
Numãr de camere locuibile Numãr persoane care locuiesc
Apã curentã Da О Nu О
Încãlzire
Da О Nu О
Conditii de igienã si curãtenie din locuintã; dificultãti:
7. Venituri şi proprietăţi ale părinţilor ocrotitori
8. Alte informaţii
9. Motivul pentru care se impune plasamentul copilului
10. Observaţii, concluzii si propuneri

Director executiv D.A.S.,

Asistent social

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMERIA
Direcţia de Asistenţă Socială Simeria
335900, Simeria, Piaţa Unirii Bl.5 Parter, tel. 0254262076, fax. 0354816562
e-mail: spas.simeria@gmail.com, site: www.primariasimeria.ro

Aprobat,
Director,

Raport trimestrial de evaluare al PPI
I. Date de identificare
a) Numele şi prenumele copilului ..........................................................................................................
b) CNP ...................................................
SECŢIUNEA II
a) Activitatea facilitatorului se desfăşoară în interesul superior al copilului, în acord cu fişa postului.
sau
b) Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii facilitatorului………….............................................
………………………………………………………………………………………………………………..
c) Soluţii de remediere: nu/da: ....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
SECŢIUNEA III
Date relevante privind recepţionarea şi utilizarea drepturilor/beneficiilor de asistență socială pentru
copii, cuprinse în PPI:
a) Drepturile/beneficiile de asistență socială pentru copii sunt recepţionate şi utilizate în interesul
superior al copilului.
sau
b) Beneficiile sunt recepţionate şi nu sunt utilizate în interesul superior al copilului ................................
………………………………………………………………………………………………………………..
c) Dificultăţi întâmpinate în recepţionarea şi utilizarea beneficiilor ...........................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
d) Soluţii de remediere: nu/da: ....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..

SECŢIUNEA IV
Date relevante privind serviciile cuprinse în PPI (se vor face referiri la servicii educaționale, servicii de
asistență psihopedagogică prin cadrul didactic de sprijin, servicii de consiliere și orientare școlară,
servicii de terapie logopedică/ de terapia tulburărilor de limbaj, servicii de terapie educațională, servicii
de kinetoterapie):
a) Serviciile .............................................. pentru copil sunt furnizate în termenii stabiliţi de
profesionistul responsabil.
b) Se observă progres/stagnare în normele admise în situaţia copilului ....................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
sau
c) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea serviciilor ......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
d) Se observă stagnare îndelungată/regres în situaţia copilului ..................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
e) Soluţii de remediere: nu/da: ....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
SECŢIUNEA V
Date relevante privind intervenţiile cuprinse în PPI
a) ............................................ pentru copil sunt furnizate în termenii stabiliţi de profesionistul
responsabil.
sau
b) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea intervenţiilor .................................................................................
..……………………………………………………………………………………………………………...
c) Soluţii de remediere: nu/da: ....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
SECŢIUNEA VI
Gradul de satisfacţie a beneficiarului şi familiei sale privind progresele copilului şi modul de
implementare a planului, precum şi alte date relevante ..................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
SECŢIUNEA VII
Concluzii
a) Procesul de acordare a serviciilor individualizate pentru copil decurge conform planului, cu/fără
soluţii de remediere.
b) Procesul de acordare a serviciilor individualizate pentru copil întâmpină dificultăţi care necesită
revizuirea planului motivat de ........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
c) Este necesară o nouă orientare şcolară şi profesională înainte de expirarea termenului legal, motivată
de .....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
d) Obiectivele planului au fost atinse în totalitate/parţial/nu au fost atinse în termenul propus.
e) Obiectivele planului au fost atinse în termenul propus/înainte de termenul propus.
f) Alte concluzii ..........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
SECŢIUNEA VIII
Recomandări
a) Menţinerea planului şi reevaluare în data de/perioada ...........................................................................
Termen de soluţionare ..............………pentru …………………………………………….....................
……………………………………………………………. profesionişti responsabili ..................................
sau
b) Propunere/Decizie de revizuire a planului de servicii individualizat
c) Propunere/Decizie de revizuire a contractului cu familia
d) Propunere de reevaluare complexă înainte de termenul legal de expirare a orientării școlare
e) Propunere de reevaluare complexă, la termenul legal de expirare a orientării școlare
f) Alte recomandări .....................................................................................................................................
Anexe:
a) Documente primite de la părinţi .............................................................................................................
b) Rapoarte de implementare de la profesionişti ........................................................................................
c) Rapoarte de vizită ...................................................................................................................................
d) Plan de servicii individualizate revizuit
e) Contract cu familia revizuit
f) Alte documente relevante ........................................................................................................................

Data .....................

Semnătura responsabilul de caz........................................

PLAN DE SERVICII
Numele și prenumele copilului ..................................................
CNP ..............................................................................
Mama ..............................................................................
Tata ..............................................................................
Reprezentantul legal al copilului ..........................................................
Domiciliul ..............................................................................
Data realizării/revizuirii Planului de servicii ............................................
Dosar nr./data .............................................................................
Motivul întocmirii/revizuirii Planului de servicii
..............................................................................
Responsabilul de caz prevenire .............................................................
Managerul de caz care asigură coordonarea metodologică a responsabilului de caz prevenire
..............................................................................
Membrii echipei și instituția din care provin ..............................................
..............................................................................
...........................................................................
..............................................................................
Prestații

Tipul de
acordare

Cuantumul/cantitatea Autoritatea
locală/instituția
responsabilă

Data începerii

Perioada de
acordare

Servicii pentru copil
Tipul
Prevenirea
separării
copilului de
părinți
Educație
formala și
nonformală
Sănătate
Reabilitare
Altele

Instituția
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
Responsabil
desfășurare/intervenție

Servicii pentru familie
Tipul

Instituția
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
Responsabil
desfășurare/intervenție

Prevenirea
separării
copilului de
părinți
Educație
formală și
nonformală
Sănătate
Reabilitare
Altele

Servicii pentru persoana față de care copilul a dezvoltat legaturi de atașament
Tipul

Instituția
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Prevenirea
separării
copilului de
părinți
Educație
formală și
nonformală
Sănătate
Reabilitare
Altele

Observații ..................................................................

Perioada de
Responsabil
desfașurare/intervenție

GENOGRAMA

Legenda

Persoană de sex masculin

Persoană de sex feminin
Copil in plasament
relatie de casatorie
Persoană decedata

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMERIA
Direcţia de Asistenţă Socială Simeria

335900, Simeria, Piaţa Unirii Bl.5 Parter, tel. 0254262076, fax. 0254262518
e-mail: spas.simeria@gmail.com, site: www.primariasimeria.ro

Nr. ............../..................
Direcția de Asistență Socială Simeria
Servicii Sociale
NOTIFICARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Denumire activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal:
activităţile care se desfăşoară în cadrul Direcției de Asistenţă Socială Simeria pentru acordarea
de prestaţii şi servicii pentru copii
ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA DE PRESTAŢII ŞI
SERVICII PENTRU COPII 1
vă comunicăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal :
Solicitant/beneficiar

Partener/membru familie

Copii minori

Nume și prenume

x

x

x

CNP

x

x

x

Adresă domiciliu și reședință

x

x

x

Telefon

x

x

Adresă de mail

x

Serie, nr., valabilitate acte

x

x

x

x

x

x

identitate
Serie, nr. acte stare civilă

având ca temei legal Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind
protecția si promovarea drepturilor copilului ; Legea nr. 292/ 2011 a asistenţei sociale ; Legea nr. 272 /
2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare 2
Data____/____/_________
□ PC
□_____________________
Ora ____/____
Am luat la cunoștință,
Nume prenume
Nume și prenume
_________________________
Semnătura
1
2

________________________
Semnătura

se va indica scopul prelucrării datelor cu caracter personal
se va indica temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95146/ CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de
următoarele drepturi:
- dreptul la informare;
- dreptul de acces la date;
- dreptul la rectificare;
- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
- dreptul la restricționarea prelucrării;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul la opoziție;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
- dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor
competente

