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SINTEZA NOTEI DE MONITORIZARE 
ȘI CONTROL - urmare a realizării 
acțiunii de monitorizare și control la 
Direcția Generală de Asistență Socială 
si Protectia copilului   

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii  

pentru modificarea si completarea OG nr.26/2000, privind organizarea și funcționarea 

AEDOPS ROMANIA prin Direcția Generală de Asistență Socială și Persoane cu Dizabilități, 

referitoare la funcția de monitorizare și control prin care se asigură controlul respectării 

legalității în domeniile sale de activitate, precum și în baza Ordinului președintelui 

AEDOPS, a fost realizată o acțiune de monitorizare și control la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu, în perioada 12-16.10.2020, de 

către următoarele persoane: M.C, C.S, I.Ț, V.C, A.P.D, C.P, A.N, M.S și C.B. 

 

I. Acțiunea de monitorizare și control a avut ca obiective: 

 
1. Modalitatea în care sunt implementate dispozițiile legale privind managementul de 

caz și protecția copiilor împotriva traficului în cadrul serviciilor de tip rezidențial pentru 

copii- responsabili: M.C, C.S și C.B. 

2. Aplicarea prevederilor art. 28 -31 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul serviciilor de tip familial 

și rezidențial - responsabili: A.P.D, C.P, V.C. 

3. Respectarea drepturilor beneficiarilor serviciilor de tip rezidențial pentru persoane 

adulte cu handicap și monitorizarea implementării planurilor de restructurare ale 

respectivelor servicii - responsabili: V.C, A.N, M.S, I.Ț. 
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Acțiunea s-a realizat la sediul DGASPC Sibiu și prin vizite la următoarele servicii de tip 
rezidențial: 

 

- Centrul de Primire în Regim de Urgență din cadrul Complexului de Servicii Prichindelul 
Sibiu, - Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități din cadrul Complexului de 
Servicii Prichindelul Sibiu, 
- Centrul de Plasament Orlat, 

- Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Turnu Roșu, 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu Vadului, 

- Centrul de Plasament Agârbiciu, 

- Centrul de Abilitare și Reabilitare Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu, 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Tălmaciu, 

- Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități “Tavi Bucur”, 

- Centrul de Abilitare și Reabilitare Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie, 

- Centrul de Abilitare și Reabilitare Persoane Adulte cu Dizabilități Mediaș, 

- Centrul de Abilitare și Reabilitare Persoane Adulte cu Dizabilități Sf.Nectarie, Mediaș, 

- Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități “Episcop Nicolae 

Popoviciu” Biertan, 

- Centrul de Îngrijire și Asistență Biertan, 

- Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Agnita, 

- Centrul de Abilitare și Reabilitare Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni, 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni. 

Menționăm că unele servicii sociale fie erau nefuncționale (CABR “Tavi Bucur”, CIA 

Biertan, CP Agârbiciu, fie erau carantinate, ca urmare a înregistrării unor cazuri de 

Covid 19 în rândul beneficiarilor și al personalului (CP Gulliver, CRRN Tălmaciu, CRRN 

Dumbrăveni, CABR Dumbrăveni) sau urmau să se închidă ca urmare a procesului de 

închidere a centrelor de plasament (Centrul de Plasament Orlat, Centrul de Plasament 

Turnu Roșu). 

- șefii serviciilor sociale, cu excepția directorului CRRN Dumbrăveni, aflat în carantină la 

domiciliu și a șefului CP Agârbiciu, aflat în concediu medical la data vizitei de 

monitorizare; 

- angajații serviciilor sociale, cu excepția personalului CRRN Tălmaciu, CRRN 

Dumbrăveni, CABR Dumbrăveni; 

- beneficiari ai serviciilor sociale, cu excepția celor din CRRN Tălmaciu. 
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II. Concluzii 

Privind obiectivul 1 

> Complexul de Servicii Prichindelul 

1. Cele 3 servicii de tip rezidențial din componența Complexului de Servicii Prichindelul 

nu dețin licență de funcționare. 

2. CS Princhindelul are externalizata serviciile de pază și nu dispune de sisteme de 

supraveghere video, iar gardul este deteriorat în anumite locuri, ceea ce facilitează fuga 

copiilor. 

3. Agenții de pază nu au stabilite atribuții referitoare la supravegherea copiilor din 

serviciile rezidențiale, ci doar în raport cu clădirea și curtea complexului, iar unul dintre 

aceștia a menționat că este în vârstă și are afecțiuni medicale cronice. 

4. Pentru copiii cu dizabilități nu se alocă alocația zilnică de hrană în cuantum majorat 

cu 50% conform prevederilor legale. 

> Centrul de Plasament în Regim de Urgență 

La admiterea în CPRU, până la primirea rezultatelor testării pentru diagnosticarea 

COVID-19, copiii sunt găzduiți într-o zonă delimitată, formată din 3 camere dotate 

necorespunzător. În aceste încăperi copiii sunt încuiați și nu au asigurate în mod adecvat 

obiecte vestimentare, materiale igienico-sanitare sau pentru petrecerea timpului liber. 

O parte dintre piesele de mobilier prezintă un grad ridicat de uzură, unele paturi nu au 

saltele dimensionate corespunzător și există spații igienico-sanitare care nu respectă 

condițiile de intimitate. 

Într-unul din dormitoare există potențial de accidentare/rănire a copiilor din cauza unui 

element metalic desprins din calorifer. 

Între beneficiarii CPRU au loc o serie de violențe fizice și agresiuni verbale, fiind 

identificat chiar un caz de abuz sexual. 

În Registrul de procese-verbale este consemnat în data de 01.02.2020 că o minora a fost 

mutata în izolator datorită faptului că avea un comportament agresiv față de ceilalți 

beneficiari”. 

La dosarele unor copii au fost identificate note interne prin care șeful CS Prichindelul 

numește responsabil de caz pentru copiii respectivi. 

Centrul are prevăzute doar 3 posturi de educator, iar cel de psiholog este vacant din 

ianuarie 2020. 

Pe listele de alimente sunt înregistrate economii în ceea ce privește alocația de hrană, 

dar meniurile nu respectă principiile unei alimentații sănătoase și echilibrate și, de 

asemenea, nu sunt diferențiate în cazul copiilor cu regim alimentar. 

Copiilor din CPRU nu le-au fost acordați niciodată banii pentru nevoi personale, 

încălcându-se astfel prevederile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 
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protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

La nivelul CPRU se înregistrează plecări fără permisiune ale copiilor sărind gardul, fără 

să fie realizate activități privind prevenirea acestor incidente și intervenția 

corespunzătoare. 

Dosarele sociale ale copiilor din CPRU nu conțin totalitatea documentelor întocmite de 

către managerii de caz. 

Probleme punctuale ale unor minori, legate de abuzuri exercitate în mediul familial, 

pentru care nu au fost restricționate legăturile cu părinții. 

Lipsa evaluarii și planificarea serviciilor și intervențiilor în acord cu prevederile legale în 

vigoare; 

Deficiențe majore legate de aplicarea și monitorizarea măsurii de protecție specială, 

fapt care a condus la 2 sarcini și o naștere în cazul unei minore. 

Victime ale abuzurilor care nu au beneficiat servicii și intervenții specializate în 

vederea reabilitării copilului victimă a abuzului și neglijării în conformitate cu 

Metodologia-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea 

în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie aprobată prin HG nr. 

49/2011. 

Nu au fost realizate demersuri privind decăderea părintelui din drepturile părintești 

și nici nu au fost luate măsuri privind protejarea copiilor minori rămași în familie, 

acolo unde a fost vorba de abuz in familie. 

Un manager de caz și personalul din cadrul serviciilor de tip au permis și încurajat în 

mod continuu menținerea legăturii cu un bărbat inculpat într-un dosar penal pentru 

săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor în care chiar DGASPC, prin directorul 

general, s-a constituit parte civilă. 

În cazul unor minori, specialiștii DGASPC nu au putut concluziona cu privire la abuzrile 

semnalate de copii (sexual și fizic), menționând că nu sunt și alte mijloace de probă, 

precum și faptul că nu se poate stabili o cauzalitate între fapta semnalată și prezența 

indicilor de abuz; 

În toate cazurile analizate DGASPC a sesizat instanța de judecată în vederea înlocuirii 

plasamentului în regim de urgență cu plasamentul cu nerespectarea termenului legal 

de 5 zile prevăzut la art.70 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Intervențiile psihologice în cazul copiilor din CPRU nu sunt realizate planificat, pe baza 

unor programe personalizate de consiliere. 

În general, Serviciul de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în situații de Abuz, 

Neglijare, Exploatare din cadrul DGASPC concluzionează cu privire la abuzuri pe baza 

unei Fișe de evaluare, observație și identificare indici abuz, neglijare, exploatare și a 

unui Raport de evaluare inițială, evaluarea realizată având la bază doar metoda 

observației și a interviului. 
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> Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități din cadrul CS Prichindelul 

Spațiile în care își desfășoară activitatea CPCD nu prezintă adaptări și echipamente 

adecvate tipurilor de dizabilități, iar camerele copiilor nu sunt personalizate. 

Copiilor nu le sunt asigurate servicii de kinetoterapie, deoarece postul de 

kinetoterapeut era vacant la data controlului, astfel de servicii nefiind furnizate nici în 

ultimii ani în condițiile în care unii dintre beneficiarii centrului sunt copii cu deficit 

locomotor, imobilizați la pat, care necesită cu precădere, în cadrul procesului de 

recuperare/reabilitare, servicii de kinetoterapie. 

Deși reprezentanții centrului au negat, au fost identificate înscrisuri care evidențiază 

situații în care copii care varsă sau scuipă medicația administrată primesc din nou 

dozele prescrise fără să se consemneze pe baza căror rețete sunt procurate 

medicamentele în astfel de situații. 

Deși unui minor medicul i-a recomandat în aprilie 2019 RMN cranio-cerebral, necesitând 

examinare sub anestezie, până la data controlului respectiva intervenție nu fusese 

realizată din cauza faptului că părinții nu au fost găsiți pentru exprimarea acordului, 

intervenția realizându-se ulterior acțiunii de control.

În cazul unor copii, cererea pentru încadrarea în grad de handicap se întocmește de 

șeful CS Prichindelul. 

Din cuprinsul unor dosare, nu rezultă că aplicarea măsurii de protecție specială se 

monitorizează trimestrial potrivit art. 72 și 73 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Din modalitatea în care sunt prezentate informațiile în cadrul rapoartelor de 

implementarea a PIS-urilor, care au un conținut aproape identic, nu reies 

particularități ale dezvoltării și progreselor copilului de la o lună la alta. 

> Centrul de Plasament Orlat 

Centrul de plasament are o capacitate de 100 de locuri și 47 de copii/tineri în 

evidență. 

În prezent, centrul este în proces de închidere, dar nu a existat o planificare 

și/sau pregătire/informare consecventă a beneficiarilor și a angajaților cu privire la 

acest aspect. 

În incinta centrului, o mare parte a mobilierului, pereților, geamurilor și ușilor 
se aflau într-o stare avansată de degradare; de asemenea, gardul în anumite 
locuri necesită reparații. 

Camerele video erau nefuncționale de aproximativ 1 lună. 

În raport cu numărul de copii schema de personal este supradimensionată, fiind 

ocupate în prezent 23 de posturi de educatori. 

În Registrul privind incidente deosebite, în anul 2019 există 83 de consemnări, iar în 

anul 2020 13 consemnări. În anul 2020 nu au fost identificate în registru consemnări 
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privind anumite furturi despre care se menționează în documentele existente la 

dosarele copiilor. 

Mai mulți beneficiari refuză să frecventeze orele de curs, refuză consilierea, sunt 

agresivi verbal cu educatorii și alți beneficiari, consumă băuturi alcoolice, sustrag 

bunuri din centru și prestează munci remunerate în comunitate. Din informațiile 

obținute din comunitate rezultă că paznicii permit plecarea copiilor cu/la diverse 

persoane care au nevoie de aceștia pentru diferite activități lucrative în gospodării. 

În cadrul CP nu sunt întocmite programe personalizate de consiliere pentru copii. 

În cadrul CP Orlat există o serie de abuzuri fizice între beneficiari (loviri) și 

sexuale (atingerea fetelor în zonele intime), care au fost verificate, uneori doar 

formal, de către DGASPC potrivit Rapoartelor de evaluare inițială întocmite. 

Din corespondența realizată între serviciile de specialitate ale DGASPC și centru 

referitoare la comportamentul indezirabil al copiilor, reiese un schimb formal de 

documente fără finalitate concretă, în sensul stabilirii serviciilor/intervențiilor 

necesare. 

Modul de organizare a dosarelor sociale la nivelul centrului este defectuos și nu 

permite analizarea riguroasă a modului de instrumentare a cazului fiecărui copil. 

Managerii de caz nu asigură coordonarea echipei pluridisciplinare, în acord cu 

normele legale în vigoare. 

Există cazuri în care rapoartele e de monitorizare potrivit art.73 din Legea nr. 

272/2004 sunt întocmite trimestrial, dar împrejurările care au dus la stabilirea 

măsurii de protecție nu sunt verificate trimestrial. 

Doi copii au declarat că au fost bătuți de polițiști din cadrul Poliției Orlat, unde 

au fost audiați în contextul efectuării de cercetări ale unor furturi, situație 

cunoscută de șeful centrului si alți angajați, violențele exercitându-se atunci când 

minorii sunt audiați fără a fi însoțiți de angajați ai centrului/DGASPC, în acest fel 

nefiind respectată procedura audierii în cauzele cu minori. 

> Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Turnu Roșu 

Centrul care urmează a fi închis până la finele anului 2023, are în evidență la 

momentul acțiunii de control 49 copii/tineri. 

Un număr mic de camere video sunt funcționale, iar acestea sunt aplasate doar în 

curte și pe holuri, nu și în alte spații interioare comune. 

Centrul nu dispune de serviciile unui psiholog, postul fiind vacant la data 

controlului. În registrul de notificări sunt consemnate anumite comportamente 

neadecvate ale beneficiarilor (verbale și fizice), iar în registrele de procese-

verbale nu se descriu respectivele comportamente. 

Pentru anul 2020, în cazul unor copii nu există întocmite rapoarte de monitorizare 

a măsurii de protecție potrivit art. 72 și 73 din Legea nr. 272/2004 privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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Conform declarațiilor reprezentanților CPCD Turnu Roșu există deficiențe în 

colaborarea cu managerii de caz. 

Privind Obiectivul nr.2 

Din 11 dosare analizate, 8 copii figurau pe lista transmisă către AEDOPS - DGASPD 

(din care au fost selectați) cu PIP - reintegrarea în familie. Dintre aceștia pentru 3 

s-a stabilit adopția ca finalitate a PIP-ului de la momentul transmiterii listei și până 

la momentul realizării acțiunii de monitorizare. 

Finalitatea planului individualizat de protecție ca fiind adopția a fost stabilită în 

general foarte târziu în raport cu data instituirii primei măsuri de protecție a 

copiilor, indiferent dacă adopția a fost stabilită ca finalitate a planului 

individualizat de protecție înainte de intrarea în vigoare a modificărilor legislative 

intervenite în 12.08.2016 sau ulterior. 

Demersurile de identificare a rudelor și de obținere a declarațiilor au avut caracter 

repetitiv. 

Pentru frați s-a dispus plasamentul la asistenți maternali profesioniști diferiți, deși 

copiii au intrat în sistemul de protecție la aceeași dată. 

Neactualizarea situației cu privire la starea de sănătate a copiilor, ca urmare a 

lipsei documentelor reînnoite la dosar. 

Privind Obiectivul nr.3 

Restructurarea centrelor CRRN Rîu Vadului, CRRPH Tălmaciu și CRRPH Dumbrăveni, 

cu capacitate mai mare de 50 de locuri, nu a început, deși potrivit graficelor 

cuprinse în planurile de restructurare, o parte semnificativă a activităților trebuia 

să fie finalizată, fiind periclitat astfel întregul proces de dezinstituționalizare la 

nivelul județului Sibiu. 

DGASPC Sibiu nu a asigurat coordonarea activităților de pregătire a beneficiarilor 

din serviciile supuse restructurării în vederea transferului acestora în serviciile 

propuse pentru înființare, deși aceste activități erau obligatorii și se puteau 

desfășura independent de instituirea stării de urgență și a celei de alertă cauzate 

de pandemia COVID19. 

Soluțiile identificate la nivelul județului au ținut mai degrabă să conserve actuala 

stare, cu menținerea beneficiarilor în servicii pe aceleași amplasamente, decât 

identificarea unor noi locații, a altor tipuri de servicii sociale necesare 

beneficiarilor, chiar cu riscul ca acestea să nu răspundă nevoilor și aspirațiilor 
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beneficiarilor (menținerea în servicii rezidențiale de tip CABR/CIA în detrimentul 

formelor de locuire independentă sau cu sprijin limitat de tip LmP/CPVI). 

La elaborarea planului de restructurare /reorganizare nu au fost avute în vedere 

servicii din mediul privat (contractare) și nici cele de tip comunitar (locuință 

socială). 

Soluțiile cuprinse în planurile de restructurare /reorganizare au în vedere clădiri 

aflate în stare de deteriorare masivă, inaccesibile (CRRN Rîu Vadului, CRRPH 

Dumbrăveni, CIAPAD “Episcop N.Popoviciu”) în locul altor soluții pe care DGASPC le 

putea identifica fără prea mare dificultate și în care intervenția ar fi mai puțin 

costisitoare, cu mai puține inconveniente pentru beneficiari. 

Soluțiile propuse nu au avut în vedere prevederile Anexei 1, Modulul I 

Managementul Serviciului Social - Standardul 2 Găzduire din Ordinul Presedintelui și 

nici Metodologiile aprobate de AEDOPS-DGASPD în ceea ce privește poziționarea 

noilor servicii, deschiderea spre comunitate (CRRN Rîu Vadului, CRRPH Dumbrăveni, 

CIA Biertan). 

Față de beneficiarii serviciilor sociale nu există un interes real, în condițiile în 

care aceștia locuiesc în condiții inumane și degradante (CRRN Rîu Vadului, CRRPH 

Dumbrăveni, CIAPAD “Episcop N.Popoviciu” Biertan), conducerea DGASPC Sibiu 

afirmând că nu s-a deplasat în centre pe tot parcursul anului 2020, deși unele 

nu au fost afectate de pandemie. Au fost încălcate astfel prevederile Anexei I din 

Ordinul nr.82/2019, Modulul I Managementul Serviciului Social -Standardul 2 

Găzduire, Modulul IV Activități și servicii- Standardul 4 Îngrijire și asistență. 

În ceea ce privește expunerea la pericole, în cazul special al CRRN Rîu Vadului au 

fost încălcate prevederile Anexei 1 din Ordinul nr.82/2019, Modulul I Managementul 

Serviciului Social -Standardul 2 Găzduire pct.4, 5, 10 și 13 din Ordinul nr.82/2019 

prin expunerea unui număr mare de beneficiari la pericole din cauza sistemului de 

încălzire deschis și la infecții ca urmare a lipsei apei calde curente și au fost 

încălcate prevederile aceluiași standard pct.11, 15,16,19 cu referire la condițiile de 

locuit. 

DGASPC Sibiu, în calitate de furnizor al serviciilor sociale monitorizate, nu a 

asigurat managementul de caz al beneficiarilor, cu încălcarea prevederilor Anexei 1 

din Ordinul nr.82/2019, Modulul III Evaluare și planificare -Standardul 3 

Monitorizare. 

În majoritatea serviciilor sociale, contextul epidemiologic actual nu a determinat 

evaluări ale beneficiarilor în vederea stabilirii planurilor personalizate adaptate 

situației determinate de pandemie, cu încălcarea prevederilor Anexei 1 din Ordinul 

nr.82/2019, Modulul III Evaluare și planificare. 

Activitățile de recuperare/reabilitare, menținerea abilităților de viață 

independentă deși sunt consemnate în documentele aflate la dosarele 

beneficiarilor, în fapt, nu se realizează sau se realizează în neconcordanță cu 

vârsta și interesele acestora (CRRN Rîu Vadului și parțial- CABR Tălmaciu, CIAPAD 

“Episcop N. Popoviciu”, CIA Biertan), cu încălcarea prevederilor Anexei 1 din 
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Ordinul nr.82/2019 Modulul IV Activități și servicii- Standardele: 3 Abilitare și 

reabilitare și 5 Menținerea /dezvoltarea aptitudinilor cognitive. 

Nu există decât sporadic încurajarea și sprijinul acordat tinerilor care doresc să 

muncească, să-și finalizeze cursurile (CABR Mediaș, CABR Sf. Nectarie Mediaș, CABR 

Cisnădie și CABR Tălmaciu), nerespectându-se astfel prevederile Anexei 1 din 

Ordinul nr.82/2019 Modulul IV Activități și servicii - Standardul nr.13 

Educație/Pregătirea pentru muncă. 

La nivelul serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități 

aflate în coordonarea DGASPC Sibiu, standardele de calitate specifice sunt 

nerespectate în mare măsură și nu a fost aplicată Metodologia de elaborare a 

planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu 

handicap aprobată prin decizia președintelui AEDOPS-DGASPD. 

Măsuri și recomandări: 
Obiectiv nr. 1 

Complexul de Servicii Prichindelul 

1. Vor fi întreprinse demersuri în vederea licențierii serviciilor sociale din 

componența Complexului de Servicii Prichindelul în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Responsabili: directorul general, șeful CS Prichindelul 

Termen: 15.01.2021 

2. În vederea protejării copiilor, se va monta un sistem de supraveghere video în 

cadrul serviciilor de tip rezidențial la intrare, în spațiile exterioare și în cele 

interioare comune, se va repara gardul care împrejmuiește curtea centrului. 

Responsabili: directorul general, șeful CS Prichindelul 

Termen: 31.12.2020 

Centrul de Primire în Regim de Urgență 

3. CPRU va organiza, amenaja și dota spațiul unde sunt găzduiți copiii imediat 

după admitere, astfel încât acesta să asigure un mediu primitor și prietenos. Vor fi 

luate toate măsurile necesare pentru respectarea cu strictețe a obligațiilor legale și 

procedurilor proprii în contextul epidemiologic actual, fără ca acest aspect să 

afecteze calitatea vieții și/sau drepturile copiilor. 

Responsabili: directorul general, șeful CS Prichindelul 

Termen: 04.12.2020
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4. De la data intrării, CPRU va asigura fiecărui copil necesarul de îmbrăcăminte, 

încălțăminte și obiecte de igienă personală precum și spațiile pentru depozitarea 

acestora cu respectarea prevederilor Standardului 2-Îngrijire personală al Modulului 

III-Viață cotidiană și nevoi curente din Anexa 2 a Ordinul nr. 25/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială. 

Responsabili: directorul general, șeful CS Prichindelul 

Termen: 04.12.2020 

5. Vor fi planificate și realizate lucrări de amenajare și dotare în CPRU pentru 

îmbunătățirea condițiilor oferite copiilor și asigurarea unui mediu de viață sigur și 

confortabil conform prevederilor Modulului VI-Mediul fizic de viață, Standardul 1- 

Accesibilitate siguranță și confort din Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 25/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială. 

Responsabili: directorul general, șeful CS Prichindelul 

Termen: 31.12.2020 

6. Se vor identifica soluții astfel încât numărul și structura de personal a CPRU să 

corespundă nevoilor specifice ale beneficiarilor, potrivit standardelor minime de 

calitate specifice centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, 

neglijat, exploatat și vor fi realizate demersuri pentru ocuparea posturilor vacante 

sau, după caz, contractarea serviciilor unor specialiști. 

Responsabili: directorul general, șeful CS Prichindelul 

Termen: 15.01.2021 

7. În întocmirea meniurilor se vor respecta principiile unei alimentații sănătoase 

și echilibrate în funcție de vârsta copiilor, conform prevederilor Ordinului nr. 

1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, 

educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare 

și vor fi avute în vedere recomadările medicale referitaoare la regimurile 

alimentare coroborat cu Standardul 1 Alimentație din Modulul III Viață cotidiană - 

Nevoi curente din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 25/2019. 

În cazul copiilor încadrați în grad de handicap cuantumul alocației zilnice de 

hrană va fi majorat cu 50%, conform art. 129 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Responsabili: directorul general, șeful CS Prichindelul 

Termen: 04.12.2020
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8. Va fi analizat motivul pentru care copiii din CPRU Prichindelul nu au beneficiat 

de sumele de bani pentru nevoi personale și se vor luate măsurile care se impun 

împotriva persoanelor responsabile de neacordarea acestui drept prevăzut de 

legislația specifică. 

Responsabil: directorul general 

Termen: 11.12.2020 

9. Toți copiii beneficiari ai măsurii de protecție specială în cadrul CPRU vor avea 

la sediul centrului un dosar personal ce conține totalitatea documentelor prevăzute 

în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 25/2019. 

Responsabili: șeful CS Prichindelul, responsabil de caz, manager de caz 

Termen: 31.12.2020 

10. DGASPC se va asigura că mama unui minor participă la ședințe de consiliere în 

vederea pregătirii corespunzătoare a reintegrării familiale, în conformitate cu art. 

73 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Responsabil: managerul de caz 

Termen: 15.12.2020 

11. Vor fi demarate procedurile pentru realizarea cercetării disciplinare în cazul 

tuturor pesoanelor care au instrumentat defectuos cazul unuia dintre minori, 

așa cum a fost prezentat în cuprinsul notei de control. 

Responsabili: directorul general, comisia de disciplină 

Termen: 31.12.202012. În considerarea tuturor deficiențelor constatate și 

prezentate în conținutul notei de control referitor la instrumentarea cazului altui 

minorb, va fi demarată cercetarea disciplinară în cazul tuturor angajaților DGASPC, 

care nu au respectat prevederile legale în vigoare și/sau care nu și-au îndeplinit 

corespunzător sarcinile de serviciu. 

Corelativ, va fi dispusă cercetarea disciplinară pentru șeful CS Princhindelul și 

angajații DGASPC care realizează coordonarea, organizarea și controlul 

managementului de caz. 

Responsabili: directorul general, comisia de disciplină 

Termen: 31.12.2020 

13. Numirea responsabililor de caz se va realiza prin delegarea unor atribuții de 

către managerii de caz în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 288/2006 pentru
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aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în 

domeniul protecției drepturilor copilului. 

Responsabil: directorul general adjunct social, manageri de caz 

Termen: de îndată 

14. CPRU va identifica soluții în vederea prevenirii și intervenției corespunzătoare 

în cazurile de abuz dintre beneficiari, iar intervențiile psihologice vor fi planificate 

pe baza programelor personalizate de consiliere. 

Responsabili: șeful CS Prichindelul, managerii de caz, psihologi, personal de 

specialitate 

Termen: de îndată 

15. Va fi evaluată situația de abuz sexual referitoare la unul dintre minori în acord 

cu prevederile Metodologiei Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în 

echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de 

violență în familie aprobată prin HG nr. 49/2011. 

Responsabil: directorul general adjunct, șef Serviciul de Evaluare Inițială, Prevenire 

și Intervenție în situații de Abuz, Neglijare, Exploatare 

Termen: 09.12.2020 

16. Va fi evaluată situația din data de 01.02.2020 în urma căreia un minor a fost 

izolat și, în funcție de rezultate, se va angaja răspunderea disciplinară a 

persoanelor implicate în izolarea beneficiarei. 

Responsabil: directorul general 

Termen: 09.12.2020 

17. Ulterior oricărui eveniment traumatizant pentru copil (abuz, separare, etc.) 

PIP- ul revizuit va cuprinde servicii de reabilitare, potrivit Ordinului nr. 288/2006 

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în 

domeniul protecției drepturilor copilului. 

Responsabili: directorul general, managerii de caz 

Termen: de îndată 

18. Va fi analizat potențialului de reintegrare în familie unuia dintre minori din 

perspectiva abilităților parentale ale mamei acestuia. 

Responsabili: directorul general adjunct, manager de caz 

Termen: 09.12.2020 

19. Va fi analizată activitatea asistentului maternal B.L din perspectiva îndeplinirii 

obligațiilor față de minorul avut în grijă., inclusiv a atitudinii și conduitei față de 

copiii din plasament și va fi angajată răspunderea disciplinară a acesteia. 

Responsabili: directorul general, comisia de cercetare disciplinară 

Termen: 22.12.2020 
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Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități din cadrul CS Prichindelul 

20. Vor fi efectuate lucrări de reamenajare și dotare a tuturor spațiilor în care 

funcționează CPCD Prichindelul astfel încât acestea să fie accesibile și adaptate 

nevoilor copiilor cu dizabilități, în acord cu Modulul VI - Mediul fizic de viață din 

Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019. 

Responsabili: directorul general, șeful CS Prichindelul 

Termen: 30.01.2021 

21. În funcție de nevoile identificate, DGASPC va asigura accesul copiilor din 

centru la servicii de kinetoterapie și alte servicii de reabilitare necesare prin 

intermediul personalului propriu sau al specialiștilor din comunitate. 

Responsabil: directorul general 

Termen: 15.12.2020 

22. DGASPC va analiza și verifica modul în care este respectat dreptul copiilor din 

CPCD la sănătate în ceea ce privește asigurarea/administrarea tratamentului 

psihiatric și, ulterior, va dispune măsurile care se impun. 

Responsabil: directorul general 

Termen: 15.12.2020 

23. Având în vedere cazurile identificate și prezentate în nota de control 

referitoare la administrarea medicației psihiatrice va fi demarată cercetarea 

disciplinară a angajaților implicați. 

Responsabili: directorul general, comisia de cercetare disciplinară 

Termen: 15.12.2020 

24. Va fi revizuită procedura privind sănătatea copiilor prin includerea tuturor 

aspectelor privind acordarea tratamentelor conform prescripției medicale, 

persoanele responsabile și documentele utilizate. 

Medicamentele vor fi administrate cu respectarea strictă a indicațiilor medicului de 

familie/specialist, fiind interzisă administrarea suplimentarea sau mărirea dozelor 

fără o recomandare scrisă în acest sens.
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Responsabili: directorul general, șeful CS Prichindelul, asistenții medicali 

Termen: 15.01.2021 

25. Va fi dispusă cercetarea disciplinară a managerului de caz desemnat pentru 

unuia dintre minori., având în vedere deficiențele constatate în îndeplinirea 

obligațiilor legale și aplicarea managementului de caz. 

Responsabil: directorul general, șeful CS Prichindelul, asistenții medicali, comisia 

de disciplină 

Termen: 31.12.2020 

26. Va fi dispusă cercetarea disciplinară a managerului de caz desemnat pentru alt 

minor, luând în considerare întârzierea în realizarea intervenției medicale conform 

recomandărilor de specialitate. 

Responsabili: directorul general, Comisia de disciplină 

Termen: 15.12.2020 

27. În situația copiilor pentru care părinții nu își exercită/îndeplinesc efectiv 

drepturile/obligațiile părintești, DGASPC va solicita instanței de judecată 

exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de către directorul general al 

DGASPC. 

Responsabil: directorul general 

Termen: de îndată 

28. Cererile pentru încadrarea în grad de handicap vor fi întocmite de către 

managerul de caz în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016. 

Responsabili: directorul general, manageri de caz 

Termen: permanent 

Centrul de Plasament Orlat 

29. Cu privire la etapele închiderii centrului va fi realizată periodic și în mod real 

informarea/consilierea copiilor din CP Orlat, în funcție de vârstă și capacitatea de 

înțelegere. 

În mod similar, angajații vor fi informați constant cu privire la stadiul procesului de 

închidere și viitorul lor profesional. 

Responsabil: directorul general, șeful CP Orlat 

Termen: 15.12.2020
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30. Va fi reparat sistemul care asigură funcționarea camerelor video în cadrul CP 

Orlat, precum și gardul de pe părțile laterale, care facilitează plecarea copiilor 

fără permisiune. 

Responsabili: directorul general, șeful CP Orlat 

Termen: 09.12.2020 

31. DGASPC va realiza o analiză a resursei umane în raport cu numărul, vârsta și 

tipul de beneficiari, astfel încât să fie respectat raportul optim angajați - 

beneficiari prevăzut în Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 25/2019 și vor fi dispuse măsuri 

în consecință. Responsabil: directorul general 

Termen: 31.12.2020 

32. Dosarele personale ale copiilor din serviciul de tip rezidențial vor conține 

totalitatea documentelor prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 25/2019, iar 

organizarea/ordonarea acestora va respecta cronologia evoluției cazului. 

Responsabili: șeful CP Orlat, responsabil de caz, manager de cazTermen: 

31.12.2020 

33. În registrul privind notificarea incidentelor deosebite vor fi consemnateîn mod 

corespunzător toate incidentele potrivit Ordinului nr. 25/2019. 

Responsabili: șeful CP Orlat 

Termen: de îndată 

34. DGASPC va transmite AEDOPS-DGASPD o informare referitoare incidentele în 

care au fost implicați unii copii în cadrul audierilor la Poliția Orlat în ceea ce 

privește exercitarea asupra lor a unor violențe din partea polițiștilor. Documentul 

va include și informații referitoare la data și modul în care angajați ai centrului și 

DGASPC au luat cunoștință de violențele care au fost exercitate asupra copiilor și 

măsurile care au fost dispuse, precum și împrejurările și motivele neînsoțirii 

copiilor la audieri de către angajați ai DGASPC. 

Responsabili: directorul general, șeful CP Orlat 

Termen: 09.12.2020 

35. Va fi evaluată situația unui minor și se vor stabili în Planul Individualizat de 

Protecție obiectivele generale în acord cu nevoile prezente ale acestuia, iar 

programele de intervenție specifică vor fi implementate și monitorizate/revizuite 

sistematic. 

Responsabili: manager de caz, echipa pluridisciplinară 

Termen: 20.12.2020 

36. Se vor identifica soluții în situația copiilor care pleacă fără permisiune din 

centru și care absentează de la școală.
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Responsabili: șeful CP Orlat, manageri de caz 

Termen: 15.12.2020 

37. În cazul copiilor care manifestă comportamente abuzive față de alți 

beneficiari și comportamente deviante, va fi reevaluată situația acestora și vor fi 

identificate serviciile de specialitate de care au nevoie și, ulterior, vor fi 

planificate intervențiile și furnizate serviciile în mod sistematic, în acord cu nevoile 

identificate. 

Responsabili: directorul general adjunct social, managerii de caz 

Termen: 15.12.2020 

38. Se va asigura în mod corespunzător protecția copiilor împotriva abuzurilor în 

cadrul CP Orlat. 

Responsabili: directorul general, șeful CP Orlat 

Termen: de îndată 

39. Se vor reevalua psihiatric toți copiii din cadrul CP care au prescris tratament 

psihotrop în vederea respectării în mod corespunzător a dreptului la sănătate al 

acestora. 

Responsabili: managerii de caz, șeful CP Orlat 

Termen: de îndată 

40. În toate situațiile, planurile individualizate de protecție, precum și programele 

de intervenție specifică vor respecta formatul standard și vor fi întocmite în acord 

cu prevederile Ordinului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind 

întocmirea Planului individualizat de protecție. 

În considerarea faptului că aceste documente au un caracter oficial, se va avea în 

vedere ca, ulterior semnării și înregistrării conform procedurilor interne ale 

DGASPC privind circuitul corespondenței, să fie evitate/interzise 

modificările/completările aduse conținutului. 

Responsabili: director general adjunct, șef CP, manager de caz, echipa 

pluridisciplinară 

Termen: permanent 

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Turnu Roșu 

41. Vor fi realizate demersuri în vederea ocupării postului de psiholog sau, după 

caz, se vor achiziționa serviciile unor specialiști din comunitate în acord cu Modulul 

X - Management și resurse umane, Standardul 2 Resurse umane din Anexa nr. 1 la 

Ordinul nr. 25/2019.
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Responsabili: directorul general, șeful CP Turnu Roșu 

Termen: 15.01.2021 

42. Va fi analizat modul în care managerul de caz al uneia dintre tinere și-a 

îndeplinit sarcinile de serviciu și a respectat prevederile legale în vigoare și, 

ulterior, vor fi dispuse măsurile care se impun. 

Responsabil: directorul general, directorul general adjunct 

Termen: 31.12.2020 

43. Situația tinerilor care dobândesc capacitate deplină de exercițiu va fi 

evaluată riguros, cu stabilirea nevoilor, gradului de autonomie, capacității de 

inserție socio-profesională, iar propunerea privind menținerea măsurilor de 

protecție specială se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor art. 55 alin. 

(2) sau (3) din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificărie și completările ulterioare. 

Responsabili: directorul general adjunct social, manageri de caz. 

Termen: 15.01.2021 

44. Intervențiile în cazul copiilor care manifestă comportamente inacceptabile 

vor fi planificate și serviciile de specialitate vor fi furnizate sistematic, iar 

progresele vor fi monitorizate în vederea ajustării obiectivelor. 

Responsabili: managerii de caz, personal de specialitate 

Termen: de îndată 

45. Vor fi întreprinse toate demersurile necesare pentru optimizarea 

colaborării între managerii de caz și echipele pluridisciplinare din centru, astfel 

încât să existe o comunicare permanentă și un schimb de informații eficient. 

Responsabili: directorul general adjunct social, manageri de caz, echipa 

pluridisciplinară 

Termen: 31.12.2020 

46. Vor fi reparate camerele video nefuncționale și vor fi luate măsuri astfel 

încât amplasarea acestora să acopere o suprafață mai mare în vederea 

supravegherii copiilor, inclusiv în spațiile comune unde copiii desfășoară diverse 

activități în interiorul CPCD. 

Responsabili: directorul general, șeful CP Turnu Roșu 

Termen: 31.12.2020 

47. În ceea ce privește cele 2 cazuri de abuz verificate în anul 2019 în care au fost 

implicați copiii A. și S.:



18 

 

 

  

- DGASPC va transmite AEDOPS-DGASPD o informare cu privire la măsurile dispuse 

ulterior incidentelor, monitorizarea furnizării serviciilor de specialitate și 

rezultatele obținute; 

- DGASPC va angaja răspunderea disciplinară a persoanelor care au permis relația 

unei minore cu un adult în vârstă de 25 ani. 

Responsabil: directorul general, comisia de disciplină 

Termen: 09.12.2020 

Toate serviciile de tip rezidențial verificate 

48. În ceea ce privește activitatea agenților de pază: 

- se va evalua activitatea acestora și vor fi luate măsurile care se impun, inclusiv 

referitor la solicitarea de la firma angajatoare a altor persoane care să fie capabile 

să își îndeplinească atribuțiile în mod corespunzător; 

- agenții de pază vor fi pregătiți pentru a asigura protecția și securitatea copiilor 

beneficiari ai centrelor. 

Responsabil: directorul general 

Termen: 31.12.2020 

49. În plus față de camerele video amplasate în curte și în spațiile interioare 

comune, se va instala o cameră video, solicitându-se aprobările necesare, care să 

surprindă imagini din fața intrării pentru a exista mai multe informații cu privire la 

plecările și sosirile copiilor în vederea protejării corespunzătoare a acestora. 

Responsabil: directorul general 

Termen: 31.12.2020 

50. Registrul de vizite și ieșiri va fi înregistrat, numerotat și ștampilat pe 

fiecare pagină, va cuprinde rubrici privind ora plecării și sosirii, persoana care a 

aprobat învoirea și pentru cât timp, persoana la care merge copilul și cea care 

aduce copilul în centru. 

Responsabili: șefii CP 

Termen: de îndată 

51. Se vor realiza demersuri astfel încât timpul de stocare a imaginilor surprinse 

de camerele video să nu fie mai scurt de 30 de zile. 

Responsabil: directorul general 

Termen: 31.12.2020  
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Responsabili: șefii CP 

Termen: 09.12.202053.  

DGASPC va dispune angajarea răspunderii disciplinare în cazul angajaților 

Serviciului de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de Abuz, 

Neglijare, Exploatare, care au instrumentat defectuos cazurile prezentate în 

cuprinsul notei de control. 

Responsabili: directorul general, comisia de disciplină 

Termen: 31.12.2020 

54. Evaluarea și intervenția în toate cazurile de abuz se va face în concordanță cu 

HG nr. 49/2011, care vizează folosirea de metode și tehnici variate, întocmirea în 

ficare caz a unui raport de evaluare detaliată, planificarea în mod temeinic a 

serviciilor necesare de reabilitare și includerea acestora în conținutul planurilor 

individualizate de protecție, precum și monitorizarea și reevaluarea periodică a 

progreselor înregistrate. 

Responsabili: directorul general, șeful Serviciul de Evaluare Inițială, Prevenire și 

Intervenție în situații de Abuz, Neglijare, Exploatare, managerii de caz 

Termen: de îndată 

55. Trimestrial va fi monitorizată aplicarea măsurii de protecție specială pentru 

toți copiii potrivit prevederilor art. 72 și 73 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Responsabili: directorul general, managerii de caz 

Termen: de îndată 

56. Se vor iniția demersuri astfel încât toți angajații DGASPC cu atribuții în 

utilizarea metodei managementului de caz să beneficieze de instruiri specifice și 

cursuri de formare continuă referitoare la aplicarea acestei metode. 

Responsabil: directorul general 

Termen: 30.01.2021 

57. În toate cazurile în care serviciile de tip rezidențial notifică organele de poliție 

privind dispariția unui copil, vor fi furnizate mai multe informații care să ajute la 

identificarea într-un timp cât mai scurt a copilului (semnalmentele copilului, 

numărul de telefon la care poate fi găsit, locurile/persoanele pe care obișnuiește 

să le frecventeze, persoanele care de obicei au informații despre copil, ce s-a 

întreprins în vederea găsirii și readucerii în centru, etc).
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Revenirea/readucerea copilului în centru va fi comunicată de îndată structurilor 

de poliție competente. 

Responsabili: directorul general adjunct social, șefii CP 

Termen: permanent 

Obiectiv nr.2 

1. Vor fi revizuite planurile individualizate de protecție pentru toți copiii aflați 

în evidența DGASPC Sibiu în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor 

art. 28 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției. 

Responsabili: managerii de caz ai copiilor 

Termen: 11.01.2021 

2. Termenele prevăzute la art.28-31 din Legea nr.273/2004 privind procedura 

adopției vor fi respectate în mod corespunzător și stabilirea finalității planurilor 

individualizate de protecție va fi verificată periodic de către directorul general 

al DGASPC Sibiu. 

Responsabili: directorul general și managerii de caz ai copiilor 

Termen: permanent 

3. Vor fi identificate soluții pentru menținerea fraților împreună la momentul 

stabilirii măsurii de plasament. 

Responsabili: managerii de caz ai copiilor 

Termen: pemanent 

4. Informațiile privind starea de sănătate a tuturor copiilor aflați în evidența 

Serviciului juridic, adopții și postadopții vor fi actualizate și operate în evidența 

RNA. 

Responsabil: managerii de caz și responsabilii de caz ai copiilor 

Termen: 15.12.2020 

5. În ceea ce privește unul dintre minori, va fi analizată activitatea managerului 

de caz referitoare la modalitatea de reintegrare a copilului în familie și, după caz, 

va fi angajată răspunderea disciplinară a respectivei persoane, precum și a celor 

responsabili cu verificarea și coordonarea activității managerului de caz. 

Responsabil: directorul general 

Termen: 15.12.2020  
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6. În cazul unuia dintre copii DGASPC va asigura îndrumarea metodologică a SPAS 

de la domiciliul copilului în ceea ce privește monitorizarea acestuia în cadrul 

familiei și acordarea de servicii potrivit nevoilor identificate. 

Responsabil: directorul general, manager de caz 

Termen: de îndată 

Obiectiv nr. 3 

1. Vor fi luate măsuri urgente pentru igienizarea, repararea, reamenajarea 

spațiilor interioare și exterioare, furnizarea căldurii și apei calde în mod 

permanent, înlocuirea saltelelor și lenjeriei de pat, asigurarea articolelor de 

îmbrăcăminte și încălțăminte necesare, în vederea îmbunătățirii condițiilor oferite 

beneficiarilor serviciilor rezidențiale și asigurării unui mediu de viață sigur și 

confortabil conform prevederilor Anexei nr. 1 a Ordinului nr. 82/2019. 

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social, șefii serviciilor 

rezidențiale 

Termen: 15.12.2020 

2. Vor fi realizate demersurile necesare în vederea angajării de personal de 

specialitate în cadrul serviciilor de tip rezidențial sau contractării de servicii de 

specialitate. 

Responsabili: directorul general, șefii serviciilor rezidențiale 

Termen: 31.12.2020 

Managerii de caz desemnați pentru adulții cu dizabilități vor îndeplini în mod 

corespunzător atribuțiile prevăzute de Ordinul nr. 82/2019 și Ordinul nr. 1218/2019 

pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind 

aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu 

dizabilități. 

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social, manageri de caz 

Termen: de îndată 

4. Se va asigura coordonarea și monitorizarea permanentă de către DGASPC a 

serviciilor rezidențiale în vederea implementării managementului de caz în scopul 

dezvoltării potențialului și creșterii calității vieții beneficiarilor, inclusiv în ceea ce 

privește dobândirea abilităților de trai independent. 

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social 

Termen: de îndată
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5. Vor fi reevaluate nevoile specifice, individuale ale tuturor beneficiarilor din 

serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, cu 

implicarea si ținând cont de dorințele acestora si vor fi identificate serviciile 

necesare. 

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social 

Termen:31.12.2020 

6. Activitățile derulate cu beneficiarii si serviciile furnizate acestora vor fi 

realizate în acord cu nevoilor actuale si reale ale acestora, având în vedere si 

preferințele exprimate de beneficiari. 

Responsabili: directorul general adjunct social, sefii serviciilor rezidențiale 

Termen: 31.12.2020 

7. Va fi monitorizată în mod corespunzător realizarea activităților si serviciilor 

planificate pentru fiecare beneficiar conform planurilor personalizate, potrivit 

prevederilor Ordinului nr. 82/2019. Fisele de monitorizare ale beneficiarilor vor 

include, în toate situațiile, informații privind evoluția progreselor obținute si gradul 

de îndeplinire a obiectivelor stabilite în planurile personalizate. 

Responsabili: managerii de caz, sefii serviciilor rezidențiale 

Termen: 31.12.2020 

8. Beneficiarii vor fi sprijiniți si consiliați în mod corespunzător în vederea 

identificării de locuri de muncă potrivit abilităților si preferințelor acestora si vor fi 

informați cu privire la existența posibilităților de integrare în comunitate. 

Responsabili: managerii de caz, sefii serviciilor rezidențiale 

Termen: 31.12.2020 

9. CRRN Rîu Vadului va fi închis de urgență, cu relocarea beneficiarilor în 

servicii sociale care să asigure condiții de securitate și accesibilitate, fiind 

identificat în acest sens centrul din comuna Agârbiciu, clădirea fostului Centru 

de Plasament Agârbiciu. 

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social 

Termen: 09.12.2020 

10. Va fi reluat procesul de avizare a planurilor de restructurare pentru CRRN 

Rîu Vadului, CRRN Tălmaciu și CRRPH Dumbrăveni,  

11. Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social
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Termen: 31.12.2020 

12. Va fi redusă capacitatea CIA Biertan cu relocarea beneficiarilor în servicii 

sociale din comunitate, accesibile, conform planului de restructurare. 

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social 

Termen: 30.06.2021 

13. În primă etapă va fi redusă capacitatea CRRPH Dumbrăveni, iar într-o etapă 

ulterioară, CRRPH Dumbrăveni va fi închis cu relocarea beneficiarilor în servicii 

sociale din comunitate, accesibile, conform nevoilor specifice reale 

identificate.Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social 

Termen: 30.06.2021 

14. CIAPAD “Episcop Nicolae Popoviciu” din localitatea Biertan va fi închis, cu 

relocarea beneficiarilor în servicii sociale din comunitate, accesibile, conform 

nevoilor specifice reale identificate. 

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social 

Termen: 31.12.2020 

15. Vor fi identificate/dezvoltate servicii sociale adaptate nevoilor individuale ale 

beneficiarilor din CABR Cisnădie, CABR Mediaș, CABR “Sf. Nectarie” Mediaș de tip 

locuințe protejate, centre pentru viață independentă, cu respectarea prevederilor 

Ordinului nr.82/2019 și în acord cu prevederile art.113 alin.(1) din Legea 

nr.292/2011și ținând cont de dorințele acestora 

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct social 

Termen: 30.06.2021 

16. Vor fi realizate verificări în privința conduitei și modului de îndeplinire a 

îndatoririlor de serviciu de către un asistent social în cadrul CABR “Sf. Nectarie” 

Mediaș, raportat la relatarea unei beneficiare și vor fi luate măsurile care se 

impun. Responsabili: directorul general 

Termen: 31.12.2020 

17. Vor fi realizate verificări în privința conduitei unui agent de pază în cadrul 

CABR “Sf. Nectarie” Mediaș, pe perioada vizitei de monitorizare a reprezentanților 

AEDOPS-DGASPD și vor fi dispuse măsurile care se impun. 

Responsabili: directorul general 

Termen: 31.12.2020
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