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I. Aspecte actuale în domeniul protecţiei copilului
Protecţia copilului în cadrul familiei sale reprezintă principiul care stă la baza tuturor
programelor, proiectelor şi acţiunilor pe care le-au întreprins instituţiile de interes din domeniul
protecţiei copilului, după apariţia Legii 272 din anul 2004.
Continuarea descentralizării sistemului de asistenţă socială de la nivel judeţean la nivel local a
creat cadrul necesar pentru o intervenţie mai rapidă şi mai eficientă a autorităţilor locale, dar şi a
comunităţii locale pentru a veni în sprijinul familiilor şi copiilor acestora.
Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor, precum şi
persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale
îndeplinesc în domeniul protecţiei copilului urmatoarele atribuţii:
a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum
şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi
informaţiilor relevante;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru
prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă
aceste servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan
local;
f) 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;
g) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii;
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de
protecţie specială, în condiţiile legii;
i) 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;
j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul
protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
Acestea sunt prevederile articolului 106 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului.
Având în vedere prevederile acestui articol Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare în
parteneriat cu CPECA Satu Mare, CJRAE Satu Mare, Organizaţia CARITAS Satu Mare, Asociaţia
STEA şi DGASPC Satu Mare au elaborat această metodologie de lucru privind rolul şi
responsabilităţile echipei multiinstituţionale în protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Această metodologie nu va reuşi să acopere toate aspectele pe care trebuie să le ia în considerare o
echipă multiinstituţională, dar îşi propune să ca prin informaţiile prezentate, să promoveze o nouă
abordare, centrată pe copil şi familie, punând în permanenţă în prim plan interesul superior al
copilului.

2

Tot în interesul superior al copilului, trebuie să adoptăm o atitudine corectă faţă de părinţii lui,
indiferent de situaţia în care se află aceştia. Conform legislaţiei în vigoare, părinţii sunt principalii
responsabili pentru creşterea şi îngrijirea copiilor lor iar comunitatea locală are în subsidiar datoria
de a intervenii prin sprijinire în îndeplinirea acestor responsabilităţi.
Este mai mult decât evident că avem nevoie de o implicare multiinstituţională la nivel local în
contextul în care ne confruntăm acum cu o serie de provocari legate de:
 migraţia părinţilor atat în interiorul ţării, cât şi în afara graniţelor ţării,
 schimbările structurilor familiale – creşterea numărului familiilor monoparentale, familiilor
reconstruite şi a uniunilor consensuale.
Un alt aspect deosebit de important îl reprezintă cooperarea la nivel local între serviciile sociale,
educaţionale şi de sănătate. Colaborarea dintre aceste servicii este esenţială atât pentru întărirea
capacităţii familiilor de a face faţă diferitelor dificultăţi cu care se confruntă, cât şi pentru
prevenirea din timp a situaţiilor care ar putea conduce la separarea copiilor de părinţi, dar şi pentru
acordarea sprijinului necesar reintegrării copilului în familie după ce a fost separat o perioada de
părinţii săi.
Din această perspectiva, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare a considerat deosebit de
importantă formarea unui grup de lucru care să dezvolte o metodologie de intervenţie primară în
domeniul protecţiei copilului.

II. Rolul echipei multiinstituţionale
Mesajul pe care dorim să-l promovăm este că fiecare profesionist îi poate ajuta pe copii şi,
de ce nu, şi pe părinţi să devină mai buni şi mai responsabili, iar beneficiile pe termen lung ale
acestui demers sunt cu siguranţă pozitive pentru societate.
Drepturile copilului reprezintă o problemă complexă, implementarea acestora necesitând o
abordare holistică. Prin urmare, apare întrebarea cum pot fi coordonate toate acţiunile care vizează
implementarea drepturilor copilului şi cum poate fi stabilită o cooperare eficientă şi
complementară între diferiţi profesionişti, între instituţiile publice şi private, între unităţile de
învăţământ, sociale, de sănătate, juridice şi între diferite resurse şi servicii.
Acest lucru poate fi realizat prin lucrul în reţea, în cadrul unei echipe multiinstituţionale/
multidisciplinare, conturându-se o modalitate de cooperare în domeniul social care facilitează
atingerea obiectivelor cu eforturi mai mici şi resurse mai puţine. Prin această modalitate de lucru
se evită atât lipsa, cât şi suprapunerea intervenţiilor necesare. Echipa multiinstituţională aduce
beneficii tuturor celor implicaţi, inclusiv beneficiarilor, şi îmbunătăţeşte rezultatele acţiunilor din
domeniul social.
Lucrul în reţea este o modalitate de a împărtăşi informaţii şi de a distribui sarcini pentru a obţine
un rezultat - pentru a folosi fiecare „membru” al echipei mutiinstituţionale ca pe o unitate ce
realizează o parte din evaluarea complexă a unui caz, sau o parte din implementarea planului de
servicii, propus în scopul prevenirii separării copilului de familia naturală.
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Membrii echipei multiinstituţionale pot fi asistenţi sociali, psihologi, consilieri şcolari,
psihopedagogi, asistenţi medicali, medicii, profesorii, reprezentanţi ai poliţiei, jurişti, animatori
stradali etc. Atunci când aceşti membrii cooperează, îşi distribuie reciproc responsabilităţi şi
sarcini, împărtăşesc informaţii şi resurse pentru un obiectiv comun care este reprezentat de
asigurarea interesului superior al copilului..
În special când este vorba despre drepturile copilului, datorită complexităţii lor, aceasta este o bună
modalitate de a obţine rezultate satisfăcătoare. O cerinţă pentru eficienţa lucrului în reţea, a unei
echipe multiinstituţionale, este ca toate părţile să dorească să participe şi să coopereze - ceea ce
necesită schimbarea mentalităţilor şi a modalităţilor de lucru, precum şi conştientizarea de către
diferiţii specialişti că munca într-o echipă multiinstituţională este cea mai eficientă metodă de
intervenţie în problematica socială. Fiecare dintre acestea are un cadru legislativ specific, practici
diferite, responsabilităţi diferite şi variate domenii de expertiză.
Atunci când am conceput această metodologie am luat în considerare două categorii de actori care
intră în contact direct cu copilului şi familia:
 profesioniştii din diferite grupuri profesionale şi instituţiile pe care le reprezintă – AJOFM,
unităţi de învăţământ (ISJ, CJRAE), unităţi sanitare (ASP, clinici, spitale, cabinete
medicale, reprezentanţii ai sectorului juridic (LADO), şi specialiştilor din domeniul
protecţiei publice şi probaţiunii (poliţia de proximitate, politia comunitară, serviciul de
probaţiune);
 specialiştii din serviciile autorităţilor publice locale şi nonguveranemtale (DGASPC, SPAS,
CPECA, CARITAS, STEA, FRCCF etc ).
În domeniul promovării, implementării şi protecţiei drepturilor copilului, lucrul în reţea, în echipa
multiinstituţională, poate ajuta în ceea ce priveşte:
1. informarea profesională- ţine membrii echipei multiinstituţionale la curent cu evoluţia
actuală din domeniu protecţiei copilului şi a drepturilor acestora, cât şi cu privire la
strategiile şi viziunile de viitor a diferiţilor factori de interes;
2. informarea socială - fiecare membru va avea o imagine de ansamblu asupra situaţiilor de
risc în care se află diferite familii din municipiul Satu Mare şi va putea contribui la
creionarea unei soluţii în vederea prevenirii separării copiilor de familie;
3. evaluare complexă a cazurilor - diferiţii specialişti vor evalua toate cazurile de copii aflaţi
în situaţii de risc, prin dezvoltarea unor măsuri fezabile şi implementabile, în cadrul unor
planuri de servicii;
4. dezvoltarea unei baze de date reală - este singura modalitate pentru a dezvolta o bază de
date cu toţi copiii crescuţi în familii care se confruntă cu diferite situaţii de risc şi de a
gestiona în mod eficient servicile şi prestaţiile sociale disponibile la nivel local;
5. stabilirea de contacte – este o ocazie favorabilă unde specialiştii din domeniul protecţiei
copilului se pot întâlni între ei, în cadrul unor întâlniri de caz bine organizate şi programate;
6. promovarea - conştientizarea publică a activităţilor membrilor şi importanţa lor cu privire
la implicarea în problematica socială a comunităţii sătmărene;
7. susţinerea - practicarea unei anumite modalităţi de abordare a muncii în teren, în cadrul
evaluării complexe a unui caz sau a monitorizării acestuia;
8. acţiunea – favorizează iniţierea de acţiuni în colaborare şi parteneriat;
9. sprijinul reciproc - intervenţie punctată în orice problemă legată de drepturile copilului şi
de menţinere a acestuia în familia naturală;
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10. perfecţionarea - dobândirea de cunoştinţe formale sau nonformale despre drepturile
copilului.

Standardul 5, din Ordinul nr. 288/2006 referitor la standardele minime obligatorii privind
managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, prezintă echipa multidisciplinară
şi după caz, multiinstituţională, prin implicarea şi conlucrarea acesteia pe parcursul tuturor etapelor
managementului de caz.
Rezultatul acestui standard este: munca în echipă şi parteneriatul interinstituţional asigură
abordarea globală a situaţiei copilului, prin acţiuni sinergice şi coerente şi contribuie în mod
esenţial la soluţionarea cazului.
Proceduri de implementare a standardului 5
5.1. Furnizorul de servicii efectuează demersurile necesare pentru munca în echipă
multidisciplinară şi interinstituţională, precum şi pentru expertiza unor specialişti colaboratori,
conform propunerilor şi solicitărilor, în scris, ale MC, respectiv ale responsabililor de caz
prevenire.
5.2. MC înaintează anual propuneri scrise coordonatorului serviciului în care activează cu privire
la modificarea organigramei serviciului în cauză în vederea asigurării muncii în echipă la un
randament optim.
5.3. MC solicită, în scris, şefului ierarhic, ori de câte ori este nevoie, intervenţia suplimentară a
unor specialişti din afara echipei, care activează în cadrul altor servicii/instituţii cu care
furnizorul de servicii nu are un acord încheiat.
5.4. În vederea formulării propunerilor şi solicitărilor menţionate anterior, precum şi a întocmirii
PIP şi a celorlalte planuri prevăzute în legislaţie, a referirii cazului către alte instituţii, MC are
acces la cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul judeţului/sectorului întocmită de
consiliul judeţean/local al sectoarelor municipiului Bucureşti.
În vederea întocmirii PS, responsabilul de caz are acces la cartografierea serviciilor sociale
existente la nivelul judeţului/sectorului întocmită de consiliul judeţean/local al sectoarelor
municipiului Bucureşti. Totodată, furnizorul de servicii pune la dispoziţia MC, respectiv
responsabilului de caz prevenire lista cu serviciile/instituţiile şi specialiştii cu care are încheiat
contracte de colaborare, precum şi lista cu instituţiile publice pentru copil şi familie existente la
nivelul judeţului/sectorului.
5.5. MC, respectiv responsabilul de caz prevenire asigură organizarea întâlnirilor echipei (numite
întâlniri de caz) în mod periodic – cel puţin o dată pe săptămână - pentru a discuta cazurile şi a
lua deciziile necesare soluţionării acestora. În funcţie de situaţie, MC, respectiv responsabilul de
caz prevenire se poate întâlni şi individual cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului. La
aceste întâlniri pot participa familia/reprezentantul legal şi copilul dacă echipa/profesioniştii
consideră că este necesar.

Această metodologie de lucru îşi propune să respecte procedura de lucru propusă în standarul 5 şi
să utlizeze anumiţi indicatori:
1. Contractele de colaborare încheiate de furnizorul de servicii şi/sau de către serviciul cu
personalitate juridică cu alte servicii/instituţii, precum şi cu specialişti independenţi din
domeniul social, medical, educaţional, juridic, financiar etc.
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2. Metodologiile şi procedurile caracteristice serviciului includ aceste date. De exemplu:
componenţa echipei serviciului, procedurile de lucru în echipă (rolul şi responsabilităţile
fiecărui membru, programul întâlnirilor, comunicarea între membrii echipei etc.).
3. Responsabilul de caz prevenire dispune de următoarele documente: cartografierea
serviciilor sociale, lista cu servicii/instituţii şi specialiştii cu care furnizorul de servicii are
încheiate contracte de colaborare şi lista cu instituţiile publice pentru copil şi familie
existente la nivelul judeţului/sectorului (inspectoratul de poliţie, direcţia de sănătate
publică, spitale, inspectoratul şcolar etc.).
4. Programul întâlnirilor echipei.
5. Minutele/procesele verbale/alte documente care consemnează întâlnirile individuale cu
profesioniştii şi cu echipa.
6. Numărul de întâlniri la care au participat familia şi copilul/caz/an şi per total cazuri/an.
Responsabilul de caz prevenire este profesionistul care, îndeplinind condiţiile menţionate de
standardele Ordinului 288/2006, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială
desfăşurate în interesul superior al copilului din familie, având drept scop principal elaborarea şi
implementarea planului de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie. Responsabilul
de caz prevenire este angajat al serviciului public de asistenţă socială (SPAS).

III. Cine va beneficia de serviciile echipei multiinstituţionale?
Grupul ţintă al serviciilor acordate de echipa multiinstituţională îl reprezintă comunitatea
sătmăreană.
Comunitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale, cu
interese, credinţe sau norme de viaţă comune. O comunitate puternică şi unită, care îşi cunoaşte
membrii, nevoile acestora şi găseşte modalităţi eficiente de răspuns la aceste nevoi, va putea
asigura cu succes protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Beneficiiarii direcţi sunt familiile aflate în situaţi de risc din municipiul Satu Mare, mai exact:
a)copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
b)copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
c)copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială;
d)părinţii copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
e)copiii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal care solicită o formă de protecţie în
condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor.
Prin situaţie de risc se înţelege orice situaţie care ameninţă unitatea sau buna funcţionare a familiei
ori pune în pericol sănătatea sau dezvoltarea membrilor acesteia, cu precădere a copiilor. Astfel de
situaţii de risc sau care pot favoriza apariţia unei situaţii de risc sunt:
 familiile cu mulţi copii sau familiile monoparentale, care nu deţin resursele necesare
acordării unui stil de viaţă sanogen pentru copil;
 lipsa unui loc de muncă sau a unei locuinţe corespunzătoare pentru familie, şi care
ameninţă menţinerea copilului în familie;
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 violenţa domestică, aplicată de un membru al familiei asupra unui alt membru, cu
precădere asupra copilului;
 consumul de alcool sau droguri, de către un membru al familiei în speţă copil sau adult,
şi a cărui comportament dezadapttaiv are efecte indeziranbile asupra copilului;
 abandonul şcolar sau neînscrierea copiilor la şcoală, încălcânduse astfel un drept şi în
acelaşi tip o responsabilitate a copilului;
 relaţiile familiale conflictuale, care pot genera diferite forme de abuz fizic, sexual sau
emoţional asupra copilului;
 plecarea la muncă în altă localitate/în străinătate a unuia sau a ambilor părinţi, acţiune
care generează un dezechilibru în evoluţia bio-psiho-socială a copilului;
 boli cronice sau dizabilităţi, care pot duce la separarea copilului de părinţii săi;
 sarcini timpurii, care se pot finalize printr-un abandon al copilului la naştere.
Beneficiarii indirecţi sunt Instituţii şi ONG-urile de interes din domeniul social, care îşi vor putea
numi reprezentanţi într-o echipă specializată în domeniul protecţiei copilului şi implicit a familiei,
dobândind astfel personal cu experinţă şi cunoştinţe empirice în acordarea serviciilor sociale.
Organizaţiile comunităţii locale, trebuie să admită că reţeaua multiinstituţională reprezintă unica
metodă, eficientă, de intervenţie primară şi acţiuni, eligibile, de identificare şi stopare a
suprapunerilor în acordarea serviciilor. Suprapunere care în timp au dezvoltat sindromul
dependenţei de servicii şi prestaţii sociale în rândul beneficiarilor.

IV. Etapele Managementului de caz utilizate şi de responsabilii de caz prevenire şi echipa
multiinstituţională/multidisciplinară.
→ Managementul de caz este metoda de lucru obligatorie utilizată în domeniul protecţiei
drepturilor copilului şi reprezintă ansamblul de tehnici, proceduri şi instrumente de lucru care
asigură coordonarea tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în
interesul superior al copilului de către profesionişti din diferite servicii/ instituţii publice şi
private.
Prin utilizarea managementului de caz se asigură o intervenţie multidisciplinară şi
interinstituţională, organizată, riguroasă, eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant
legal şi alte persoane importante pentru copil.
Managementul de caz este un proces care implică parcurgerea unor etape interdependente, care
sunt aceleaşi în soluţionarea fiecărui caz în parte, în ceea ce priveşte serviciile acordate pentru
copil.
Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei drepturilor copilului, implică parcurgerea
următoarelor etape principale:
a) Identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor;
b) Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei copilului;
c) Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan prevăzut în legislaţie: PS;
d) Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane
importante pentru copil;
7

e) Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor şi intervenţiilor
specializate;
f) Închiderea cazului.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestor etape se bazează pe principiile individualizării şi
personalizării, precum şi pe implicarea activă (consultare şi participare) a copilului şi familiei/
reprezentantului legal.
Dorinţele şi sentimentele fiecărui copil implicat, potrivit vârstei şi capacităţii sale de înţelegere.
Nevoile sale fizice, emoţionale şi/sau educaţionale prezente şi viitoare.
Efectul probabil pe care l-ar putea avea orice schimbare asupra copilului, în prezent şi în viitor.
Vârsta, sexul, trecutul şi orice alte caracteristici pe care echipa le consideră relevante.
Orice suferinţă pe care a avut-o sau pe care o poate avea acum şi în viitor.
Capacitatea fiecăruia dintre părinţi sau a oricărei persoane pe care echipa o consideră potrivită
din acest punct de vedere, pentru a satisface nevoile copilului.

Responsabilul de caz prevenire asigură derularea acestor etape pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa
furnizorilor de servicii şi înregistrează toate informaţiile în dosarul copilului.
Responsabilul de caz prevenire asigură implicarea şi conlucrarea, pe parcursul tuturor etapelor
managementului de caz, a echipei de specialişti, multidisciplinară şi, după caz, interinstituţională,
precum şi intervenţia punctuală a unor specialişti colaboratori atunci când este necesar.
a) Identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor
Evaluarea iniţiala a situaţiei copilului se realizează în maxim 72 de ore de la înregistrarea
solicitării/sesizării, cu excepţia situaţiilor de urgenţă când se realizează în cel mai scurt timp
posibil, dar nu mai mult de o oră.
Evaluarea este o metodă structurată şi sistematică de strângere a informaţiilor privitoare la o
situaţie sau o circumstanţă dată, la o dificultate cu care se confruntă copilul şi familia sa. Evaluarea
trebuie să fie obiectivă, nondiscriminatorie şi să ia în calcul valorile culturale specifice ale
copilului şi familiei. Mai mult, evaluarea trebuie să aibă în vedere punctele tari şi punctele slabe
ale familiei.
Evaluarea trebuie să includă următoarele elemente-cheie.
 Dacă nevoile de bază ale copilului sunt satisfăcute. De exemplu, hrană, locuinţă, sănătate,
educaţie, îngrijire, dezvoltare emoţională, aptitudini sociale, siguranţă şi securitate etc.
 Dacă nevoile particulare şi specifice ale copilului sunt satisfăcute. De exemplu, cele
cauzate de o dizabilitate permanentă sau temporară, de o boală cronică, de o traumă
familială etc.
 Capacitatea şi potenţialul părinţilor de a-şi îngriji copilul şi de a-i satisface nevoile.
 Dacă copilul este în situaţie de risc - în special dacă acesta este abuzat fizic, sexual,
emoţional sau este neglijat.
 Dacă există reţele de sprijin în cadrul familiei extinse, comunităţii etc.
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Evaluarea trebuie să acopere toate aspectele vieţii copilului: social, psihologic, medical,
educaţional, juridic şi va fi realizată în parteneriat cu copilul, părinţii şi familia acestuia, luând în
considerare dorinţele şi sentimentele lor. Prin realizarea unei evaluări detaliate, ne vom asigura că
intervenţia din timp va preveni degenerarea situaţiilor de risc într-o criză sau destrămare familială.
Evaluarea iniţială a situaţiei copilului confirmă sau infirmă, în cel mai scurt timp, existenţa unui
caz pentru sistemul de protecţie a copilului. În situaţiile în care copilul se află la risc de separare de
familie, evaluarea iniţială a situaţiei copilului confirmă sau infirmă, în cel mai scurt timp, existenţa
unui caz pentru SPAS.
Identificarea cazurilor se realizează prin cel puţin una din următoarele situaţii:
a) solicitare directă din partea copilului şi/sau a familiei/reprezentantului legal - direct la sediul
SPAS Satu Mare;
b) referire din partea unei alte instituţii, publice sau private (şcoli, grădiniţe, creşe, centre de zi,
centre comunitare, centre maternale, medici de familie, spitale, poliţiştii comunitari, poliţişti de
proximitate, reprezentanţi ai Instituţiilor de interes şi neguvernamentale etc);
c) semnalare/sesizare scrisă sau telefonică din partea unor alte persoane decât membrii familiei/
reprezentantul legal - la numărul de telefon (0261) 714.195 interior 115, 116;
d) autosesizare.
Evaluarea iniţială a situaţiilor înregistrate la SPAS Satu Mare este efectuată de către responsabilii
de caz prevenire din cadrul Compartimentului de specialitate.
În situaţiile de urgenţă, evaluarea iniţială se realizează de către echipa mobilă de intervenţie din
cadrul telefonului copilului de la DGASPC, care include obligatoriu un asistent social/psiholog şi
un lucrător de poliţie; în situaţia în care deplasarea acestei echipe ar presupune mai mult de o
oră până la adresa la care se află copilul, evaluarea iniţială se realizează de către SPAS/
persoanele cu atribuţii în asistenţa socială/persoane resursă împreună cu un lucrător de poliţie
din comunitatea în care se află copilul. Persoanele resursă reprezintă profesionişti din cadrul
serviciilor specializate, publice şi private, pentru copiii abuzaţi, neglijaţi şi/sau exploataţi
prevăzute de lege (centre de consiliere, centre de resursă, centre de primire în regim de urgenţă,
centre de tranzit). În acest scop, primăria îşi va întocmi proceduri cu privire la intervenţia în
cazurile de urgenţă, la solicitarea DGASPC, inclusiv modul de colaborare cu persoanele resursă.
Se întocmeşte un raport de evaluare iniţială în maxim 24 de ore de la efectuarea evaluării. Raportul
se înaintează şefului pe linie ierarhică, în baza căruia se confirmă sau infirmă cazul ca fiind de
competenţa SPAS, a echipei multidisciplinare sau a DGASPC.
În situaţia cazului confirmat şi înregistrat la SPAS, şeful de compartiment care a avizat raportul de
evaluare iniţială desemnează responsabilul de caz prevenire.
Cazul infirmat şi înregistrat la SPAS, dacă este necesar, este referit către instituţiile abilitate adică
DGASPC Satu Mare. Referirea implică realizarea unui document înregistrat şi transmis instituţiei
abilitate, atât direct, cât şi prin intermediul clientului, iar în unele situaţii şi contactarea telefonică a
instituţiei respective. Documentul scris va conţine principalele informaţii despre cazul respectiv.
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Conţinutul raportului de evaluare iniţială, precum şi decizia luată în baza acestuia (confirmare sau
infirmare) se comunică beneficiarilor în maxim 3 zile de la întocmirea acestuia şi se consemnează.
Dacă rezultatul evaluării arată că nu există o situaţie de risc şi că resursele familiale/comunităţii
pot satisface nevoile copilului şi ale familiei, atunci, cu acordul copilului/familiei, informaţiile
obţinute pot fi comunicate serviciilor comunitare corespunzătoare (de exemplu, medic de familie,
şcoală, biserică, poliţie, ONG-uri), oferindu-se consilierea şi sprijinul necesar.
Rapoarte de evaluare iniţială pot fi întocmite şi de personalul de specialitate care activează în
ONG-uri certificate în condiţiile legii, în aceste cazuri o copie a raportului de evaluare va ajunge în
mod obligatoriu şi la Compartimentul de specialitate din cadrul SPAS, pentru a analiza dacă acesta
face obiectul echipei multidisciplinare, a SPAS sau este referit către DGASPC. Această procedură
asigură implicarea SPAS-ului în monitorizarea şi analizarea situaţiei tuturor copiilor din Satu
Mare.
Un model din raportul de evaluare iniţială se află în Anexa 1, a prezentei metodologii.

b) Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei copilului
Responsabilul de caz prevenire, împreună cu echipa multidisciplinară, asigură realizarea evaluării
detaliate a situaţiei copilului.
Evaluarea trebuie să acopere toate aspectele vieţii copilului: social, psihologic, medical,
educaţional, juridic şi va fi realizată în parteneriat cu copilul, părinţii şi familia acestuia, luând în
considerare dorinţele şi sentimentele lor. Prin realizarea unei evaluări detaliate, ne vom asigura
că intervenţia din timp va preveni degenerarea situaţiilor de risc într-o criză sau destrămare
familială.
Evaluarea detaliată se realizează în cadrul întâlnirilor cu cei implicaţi, atât în mediul de viaţă al
acestora, cât şi la sediul serviciilor specializate. În vederea realizării evaluării detaliate,
responsabilul de caz prevenire stabileşte şi solicită implicarea în evaluare a unei echipe de
profesionişti (psihologi, asistenţi sociali, medici şi alţii) în funcţie de situaţia şi natura cazului.
Evaluarea trebuie să includă următoarele elemente-cheie.
 Dacă nevoile de bază ale copilului sunt satisfăcute. De exemplu, hrană, locuinţă,
sănătate, educaţie, îngrijire, dezvoltare emoţională, aptitudini sociale, siguranţă şi
securitate etc.
 Dacă nevoile particulare şi specifice ale copilului sunt satisfăcute. De exemplu, cele
cauzate de o dizabilitate permanentă sau temporară, de o boală cronică, de o traumă
familială etc.
 Capacitatea şi potenţialul părinţilor de a-şi îngriji copilul şi de a-i satisface nevoile.
 Dacă copilul este în situaţie de risc - în special dacă acesta este abuzat fizic, sexual,
emoţional sau este neglijat.
 Dacă există reţele de sprijin în cadrul familiei extinse, comunităţii etc.
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Analiza detailată a cazului va include, în mod obligatoriu, şi o caracterizare din partea
consilierului şcolar şi a învăţătorului/dirigintelului/educatorului, pentru a vedea care este
comportamentul copilului în mediul şcolar.
Responsabilul de caz prevenire consemnează informaţiile obţinute în cadrul acestor întâlniri în
rapoarte de vizită/întâlnire care includ cel puţin următoarele aspecte: sinteza discuţiilor purtate în
cursul întâlnirii, data, locul şi scopul vizitei următoare, agreată în prealabil cu familia şi copilul.
În urma evaluării detaliate, respectiv responsabilul de caz prevenire întocmeşte un raport de
evaluare detaliată realizat pe baza rapoartelor specialiştilor implicaţi în evaluare şi a rapoartelor de
vizită, în maxim 24 de ore de la ultima evaluare/vizită. Raportul trebuie avizat de şeful pe ordine
ierarhică şi transmis, în termen maxim de 3 zile de la întocmirea sa, membrilor echipei,
familiei/reprezentantului legal şi, după caz, copilului.

c) Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan prevăzut în
legislaţie: PS;
Dacă, în procesul de evaluare, se identifică o situaţie de risc, care ar putea conduce la separarea
copilului de părinţii săi ori ar putea avea un impact negativ asupra dezvoltării lui, responsabilul de
caz prevenire alături de echipa multinisciplinară elaborează un plan de servicii. Acesta cuprinde
detalii cu privire la sprijinul şi resursele necesare şi disponibile pentru a asigura dezvoltarea
deplină a potenţialului copilului şi pentru a preveni separarea acestuia de părinţii săi.
Responsabilul de caz prevenire cu sprijinul echipei multidisciplinare elaborează planul de servicii
în termen maxim de 30 de zile de la înregistrarea cazului la SPAS. Copilul şi familia
sa/reprezentantul legal sunt implicaţi activ în procesul de planificare a prestaţiilor, serviciilor şi
intervenţiilor.
Planul de servicii, denumit în continuare PS, se întocmeşte în scopul prevenirii separării copilului
de părinţi în următoarele situaţii:
a) pentru copiii aflaţi la risc de părăsire de către părinţi;
b) pentru copiii reintegraţi în familie după încetarea măsurii de protecţie;
c) în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau de servicii în vederea respectării
drepturilor copilului.
Conţinutul PS este stabilit de comun acord cu echipa, familia/reprezentantul legal şi copilul în
raport cu vârsta şi gradul său de maturitate.
Planificarea serviciilor este un proces activ, care implică o serie de etape:
 evaluarea nevoilor copilului şi ale familiei;
 identificarea resurselor şi serviciilor care pot ajuta copilul şi familia să depăşească situaţia
de risc;
 elaborarea, implementarea şi monitorizarea planului de servicii.
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Prestaţiile şi serviciile cuprinse în PS se adresează copilului, familiei/reprezentantului legal,
precum şi persoanelor faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament (persoane importante
pentru copil).
Responsabilul de caz prevenire organizează cel puţin o întâlnire cu echipa multidisciplinară în
vederea finalizării planului corespunzător.
Este important ca efortul de căutare a resurselor şi serviciilor să fie cât mai deschis şi creativ, astfel
încât să se încerce o corelare a resurselor şi/sau serviciilor respective cu situaţia copilului/familiei.
Cu cât sunt mai adecvate cu atât şansele ca intervenţia să aibă succes vor fi mai mari.
Pentru a asigura reintegrarea cu succes a copilului în familia lui, se va elabora un plan de
servicii, iar responsabilul de caz prevenire şi membrii echipei vor monitoriza evoluţia dezvoltării
copilului şi modalitatea în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de
copil. Specialiştii pot facilita menţinerea relaţiilor dintre copil şi persoanele faţă de care s-a
ataşat pe perioada plasamentului (de exemplu, asistentul maternal).

Lista resurselor/serviciilor disponibile, în plan local cuprinde:
 beneficiile financiare care pot fi acordate potrivit legislaţiei în vigoare (de exemplu, venitul
minim garantat, prestaţii financiare cu caracter excepţional, alocaţia de stat pentru copii,
alocaţia familială complementară, alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală,
drepturi financiare pentru nevăzători, alocaţia pentru copiii nou-născuţi, ajutorul pentru
încălzirea locuinţei etc.);
 informaţii cu privire la instituţiile şi organizaţiile care pot furniza asistenţă şi consiliere la
nivel local: şcoala, biserica (Serviciul Maltez, Sfânta Rita), medicul de familie, poliţia etc.,
la nivel judeţean: DGASPC, Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (AJOFM,)
Direcţia de muncă, familie şi protecţie socială (DMSSF), Inspectoratul şcolar judeţean
(ISJ), Casa judeţeană de asigurări de sănătate (CJAS), Casa judeţeană de pensii (CJP) etc.,
precum şi organizaţii neguvernamentale;
 servicii de protecţie a copilului (centre de zi, centre comunitare, centre maternale, centre de
tranzit etc.);
 servicii de educaţie (şcoli/licee, transport şcolar, clase de alfabetizare, mediatori şcolari,
cursuri de educaţie parentală, educaţie pentru adulţi, cercuri şi cluburi pentru copii,
formare/reconversie profesională, servicii de îngrijire de zi în afara orelor de şcoală etc.);
 servicii medicale (medic de familie, mediatori sanitari, spitale/clinici, planificare familială,
servicii de monitorizare a femeilor gravide etc.);
 servicii/informaţii de natură juridică (asistenţă juridică, cabinete de avocatură, cabinete
notariale, cabinete de executori judecătoreşti, proceduri pentru stabilirea
domiciliului/reşedinţei, proceduri pentru furnizarea utilităţilor - acces la gaz, electricitate,
proceduri pentru înregistrarea naşterii, proceduri pentru obţinerea actelor de identitate,
servicii de reintegrare şi supraveghere de pe lângă instanţa judecătorească etc.);
 servicii pentru copiii cu handicap (servicii de reabilitare/reintegrare/recuperare, centre de
consiliere etc.);
 alte servicii (cantina socială, adăposturi pentru persoane fără locuinţă, grupuri de sprijin Alcoolicii anonimi, Asociaţia părinţilor cu copii cu dizabilităţi, linii telefonice, consiliere
premaritală pentru cuplurile tinere, birouri de consiliere pentru cetăţeni).
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Pentru a avea succes, planul de servicii trebuie:
 să fie fezabil, posibil de implementat;
 să implice maximum de instituţii/organizaţii existente pe plan local sau în
comunităţile învecinate;
 să fie întocmit în colaborare cu copilul şi familia, astfel încât aceştia să fie
responsabilizaţi pentru a lucra împreună cu furnizorii de servicii.
Planul este avizat de şeful ierarhic şi transmis, în termenul maxim de 30 de zile prevăzut de SMO,
membrilor echipei, familiei/reprezentantului legal şi, după caz, copilului. Copilului i se aduce la
cunoştinţă conţinutul planului utilizând mijloace şi materiale adecvate vârstei, gradului de
maturitate, tipului de dizabilitate şi/sau gradului de handicap (dacă este cazul).
Responsabilul de caz prevenire transmite fiecărui membru al echipei responsabilităţile şi
planificarea activităţilor în echipă necesare pentru implementarea şi monitorizarea planului
corespunzător.
Responsabilii de caz prevenire şi membrii echipei trebuie să se asigure că serviciile sunt, întradevăr, furnizate şi că satisfac nevoile copilului şi ale familiei. Specialiştii trebuie să se asigure că
familia beneficiază în mod real de serviciile prevăzute în planul de servicii şi că acestea sunt
adecvate faţă de obiectivele urmărite, adică efectele lor sunt cele vizate de planul de servicii.
În acest scop se vor face vizite periodice la domiciliul familiilor şi copiilor care beneficiază de
serviciile şi prestaţiile respective, precum şi la sediul instituţiilor/organizaţiilor implicate în
furnizarea serviciilor. De asemenea membrii echipei vor asigura implementarea activităţilor
stabilite în PS şi acordate de instituţia/organizaţia care o reprezintă.
Membrii echipei cunosc programul de derulare a activităţilor, termenele şi responsabilităţi
fiecăruia în implementarea şi monitorizarea planului corespunzător.
Planurile de servicii sunt semnate de responsabilul de caz prevenire, şi de către membrii echipei,
familia/reprezentantul legal. Planurile sunt avizate de şeful ierarhic al responsabilul de caz
prevenire şi câte o copie se află la toate persoanelor semnatare.
Un model al planului de servicii se află la Anexa 2.

d) Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor şi
intervenţiilor specializate;
Responsabilul de caz prevenire monitorizează implementarea planului de servicii, respectiv
progresele care se înregistrează în soluţionarea situaţiei copilului până când procesul de asistenţă
nu se mai dovedeşte necesar.
În contextul monitorizării planului, responsabilul de caz prevenire are în vedere cel puţin
următoarele aspecte:
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a) verificarea demarării serviciilor/activităţilor prevăzute, în maxim 2 zile de la termenele de
iniţiere stabilite în planul respectiv;
b) verificarea modului de furnizare a serviciilor/ activităţilor (de ex. progrese obţinute, atingerea
obiectivelor, probleme apărute) cel puţin lunar în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/
activitate;
c) răspuns imediat la orice problemă care apare în derularea serviciilor/activităţilor (de ex.
identificarea de resurse pentru transportul familiei şi copilului, rezolvarea problemelor logistice
sau procedurale);
d) asigurarea fluxului de informaţie între membrii echipei, alţi specialişti implicaţi în
implementarea planului, familie şi copil;
e) medierea relaţiei dintre familie şi copil pe de o parte şi profesionişti pe de altă parte (de ex.
prin acompaniere, negocierea conflictelor);
f) re-evaluarea situaţiei copilului, respectiv a modului de implementare a planului, cel puţin o
dată la 3 luni şi, dacă este necesar, revizuirea planului respectiv;
g) înregistrarea permanentă a informaţiilor, progreselor, evoluţiei cazului în dosarul copilului;
h) modificarea contractului cu familia/reprezentantul legal atunci când este cazul.

În vederea realizării monitorizării, responsabilii de intervenţie/membrii echipei au obligaţia de a
întocmi rapoarte de implementare a programelor personalizate derulate pentru copii în cadrul
serviciilor de prevenire, lunar sau ori de câte ori este nevoie (de ex. la solicitarea responsabilului
de caz prevenire, cu ocazia revizuirii PS).
Rapoartele de implementare a programelor personalizate vor fi transmise responsabilului de caz
prevenire în maxim 3 zile de la întocmirea lor (pentru cele lunare), respectiv de la apariţia
problemei/situaţiei pentru care au fost întocmite (pentru cele ocazionale).
Responsabilul de caz prevenire, împreună cu echipa multidisciplinară realizează re-evaluarea
situaţiei copilului o dată la 3 luni sau de câte ori este nevoie, precum şi revizuirea planului
corespunzător dacă acest lucru este necesar.
Responsabilul de caz prevenire organizează întâlnirile cu echipa în vederea re-evaluării situaţiei
copilului şi respectiv revizuirii planului corespunzător.
Responsabilul de caz prevenire întocmeşte raportul de re-evaluare în maxim 24 de ore de la data
re-evaluării. Raportul trebuie avizat de şeful ierarhic şi transmis, în maxim 3 zile de la întocmirea
acestuia, membrilor echipei, familiei şi, după caz, copilului.
Dacă, în pofida faptului că s-au furnizat toate serviciile disponibile, situaţia de risc nu a putut fi
depăşită, reprezentanţii SPAS vor referi cazul către DGASPC.

e) Închiderea cazului
Închiderea cazului are loc în momentul în care procesul de asistenţă şi/sau protecţie a copilului nu
se mai dovedeşte a fi necesar şi familia îşi redobândeşte capacitatea optimă de autonomie şi
funcţionare.
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Monitorizarea post-servicii se realizează în baza unui plan de monitorizare elaborat de
responsabilul de caz prevenire şi avizat de şeful ierarhic.
Responsabilul de caz prevenire colaborează cu profesionişti din servicii/instituţii care pot
consolida rezultatele obţinute în urma implementării PS.
Responsabilul de caz prevenire întocmeşte rapoarte de monitorizare post-servicii lunar sau de câte
ori este nevoie.
Pe parcursul intervenţiei responsabilul de caz prevenire pregăteşte familia/reprezentantul legal şi
copilul în vederea închiderii cazului.
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V. Schema logică a intervenţiei
NU
NECESITA
PS

SE AUTOSESIZEAZA

SPAS

PRIMESTE
SESIZARI/ADRESE (de la
alte institutii si ONG/uri)

O copie a PS va ajunge la membri echipei, la
copil/familie/reprezentant legal
IMPLEMENTAREA PS, MEMBRI ECHIPEI
MUTI. VOR SPRIJINI IMPLEMENTAREA
PS LA INSTITUTIILE/ONG/URILE PE
CARE LE REPREZINTA

EVALUAREA
COMPLEXA A
CAZULUI, CU
SPRIJINUL MEM.
ECHIPEI MULTI
(INTALNIRI DE CAZ)
IN RAPORTUL DE
EVALUARE VOR FI
CONSEMNATE SI
PAREREILE MEM.
ECHIPEI MULTI
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DA NECESITA PLAN DE
SERVICII

MONITORIZAREA CAZULUI,
PENTRU A VEDEA DACA SE
IMPLEMENTEAZA SERVICIILE
SI PRESTATIILE PROPUSE

MODIFICAREA PS DACA
ACESTA S/A DOVEDIT A FI
INEFICIENT
Furnizori de servicii stabiliti in PS
vor semna cate un contract de
asistenta sociala cu
familia/reprezentantul legal al
copilului

EVALUAREA INITIALA A
CAZULUI poate fi facuta si de un
ONG care remite raportul catre SPAS
(SPAS decide daca necesita sau nu
PS)

Monitorizeaza si
analizeaza situatia
copiilor din mun.
Satu Mare

INTOCMIREA PLANULUI DE SERVICII DE
RESPONSABIL DE CAZ, DICUTAREA PS
SI SEMNAREA ACESTUIA DE MEMBRI
CARE AU PARTICIPAT LA EV. COMPX.
(MAX. 30 DE ZILE DE LA
INREGISTREAREA CAZULUI)

SE REMITE
CAZUL CATRE
DGASPC

INCHIDEREA
CAZULUI

REMITEREA CAZULUI CATRE
DGASPC

VI. Întâlnirile de caz
Responsabilul de caz prevenire asigură organizarea întâlnirilor echipei (numite întâlniri de
caz) în mod periodic pentru a discuta cazurile şi a lua deciziile necesare soluţionării acestora. În
funcţie de situaţie, responsabilul de caz prevenire se poate întâlni şi individual cu profesioniştii
implicaţi în rezolvarea cazului. La aceste întâlniri pot participa familia/reprezentantul legal şi
copilul dacă echipa/profesioniştii consideră că este necesar.
Responsabilul de caz prevenire asigură implicarea şi conlucrarea, pe parcursul tuturor etapelor
managementului de caz, a echipei de specialişti, multidisciplinară şi, după caz, interinstituţională,
precum şi intervenţia punctuală a unor specialişti colaboratori atunci când este necesar.
Rezultatele întâlnirilor de caz vor fi consemnate în Minutele/procesele verbale/alte documente care
consemnează întâlnirile individuale cu profesioniştii şi cu echipa.
Întâlnirile de caz se vor derula la sediul SPAS Satu Mare, str. Ilişeşti nr. 4. Serviciul Public de
Asistenţă Socială Satu Mare va asigura condiţiile optime desfăşurării întâlnirilor de caz, solicitând
în timp util prezenţa specialiştilor din reţeaua multiistituţională cât şi a părinţilor/reprezentantului
legal al copilului dacă este cazul.
Echipa multidisciplinară/interinstituţională este formată din :
- 1 secretar al Comisiei;
- DGASPC – 2 membrii;
- SPAS – 1 membru;
- CJRAE – 1 membru;
- Organizaţia Caritas – 1 membru;
- Asociaţia STEA - 1 membru;
- FRCCF– 1 membru;
- AJOFM – 1 membru;
- CPECA- 1 membru.
Parteneri în implementarea planurilor de servicii :
Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu
PLANING
Mare
Asociaţia Handicapaţilor Fizic Satu Mare
Biroul de Autoritate Tutelară Satu Mare
Asociaţia Langdon Down
Poliţia Comunitară Satu Mare
Societatea Naţională de Cruce Roşie, filiala
Serviciul Public Comunitar Local de
Satu Mare
Evidenţă a persoanelor
Asociţia Nevăzătorilor din România, Filiala
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de
Satu Mare
Muncă Satu Mare
Asociaţia Surzilor din România, Filiala
Autoritatea de Sănătate Publică Satu Mare
Satu Mare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare
Asociaţia COPII
Serviciul de Probaţiune Satu Mare
Asociaţia Fraires Roumanie
Poliţia de Proximitate
Fundaţia Română a Căminelor de Tranzit
Direcţia Judeţeană de Tineret Satu Mare
Foyer
Casa Judeţeană de Pensii
Asociaţia SF. Rita
Colegiul Medicilor
Asociaţia Sf. Benedict
Laboratorul de sănătate mintală
LADO- Satu Mare
CAS- stomatologi, medici de familie
Fundaţia Hans Lindner
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ANEXA: 1
RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ
I. DATE PERSONALE PRIVIND FAMILIA
Mama
Nume şi prenume:
Data şi locul naşterii:
Acte de identitate:
Domiciliul:
Ocupaţia:
Tata
Nume şi prenume:
Data şi locul naşterii:
Acte de identitate:
Domiciliul:
Ocupaţia:
Copii
Nume şi prenume:
Data şi locul naşterii:
Acte de identitate:
Domiciliul:
Ocupaţia:
II. MOTIVUL ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

II. DATE DESPRE MEDIUL DE VIAŢĂ AL FAMILIEI (locuinţa, venitul lunar, climat,
situaţia şcolară, stare de sănătate, relaţii cu comunitatea locală)

III. DIFICULTĂŢI CU CARE SE CONFRUNTĂ FAMILIA

IV. PERSOANA NOMINALIZATĂ CARE SE VA OCUPA DE ÎNTREŢINEREA ŞI
ÎNGRIJIREA COPILULUI/COPIILOR

Intocmit:
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Coordonator

ANEXA: 2
PLAN DE SERVICII
MOTIVUL ÎNTOCMIRII PLANULUI DE SERVICII:
SCOPUL: - asigurarea unor prestaţii şi servicii de calitate, pentru a respecta interesul superior al
copilului;
Obiectiv general: sprijinirea familiei în depăşirea situaţiei de criză.
MEMBRII ECHIPEI DE LUCRU ŞI INSTITUŢIA DIN CARE PROVIN:

DATE PRIVIND IDENTITATEA COPILULUI ŞI A FAMILIEI ACESTUIA:
CNP:
Certificat de naştere: Seria Nr
Data naşterii:
Sexul:
Reprezentant legal al copilului:
Domiciliul copilului este:

· Situaţia juridică a copilului în raport cu fiecare dintre părinţi:
→ tatăl :
→ mama:
PARINTII:
TATA
Numele si Prenumele:
CNP:
Data naşterii:
Adresa:
Studii:
Ocupaţia:
Numele şi adresa locului de
muncă:
Venit
Religia:
Antecedente penale

MAMA

Alţi membrii ai familiei care au influenţă asupra vieţii copilului:
Nume şi prenume
Vârstă
Şcoala/locul de muncă
Fraţi

Bunici
Concubin/ă
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Observaţii

Alţii

I. PRESTAŢII
Tipul

Cuantumul

Autoritatea
locală
responsabilă

Perioada de
acordare

Cadru legal

Perioada de
desfăşurare

Responsabil de
caz

II. SERVICII
Protecţia copilului şi familiei:
Instituţia
Obiective
responsabilă

Activităţi

Educaţie formală şi nonformală/informală:
Instituţia/Persoan
Obiective
Activităţi
a responsabilă

Sănătate:
Instituţia/Persoana
responsabilă

Obiective

Activităţi

Perioada de
desfăşurare

Perioada de
desfăşurare

Responsabil de
caz

Responsabil de
caz

III. INTERVENŢII
Instituţia
responsabilă

Observaţii
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Obiective

Activităţi

Perioada de
desfăşurare

Responsabil de
caz/persoana
responsabilă

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG
SATU MARE
Implicarea CPECA Satu Mare
în cadrul echipei multiinstituţionale
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare funcţionează în baza
prevederilor legii nr. 1489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi
completările ulterioare şi a prevederilor H.G. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare,
Atribuţii ale CPECA Satu Mare :
- asigură participarea unui reprezentant al CPECA în echipa multiinstituţională;
- participă prin desemnarea unui specialist (în funcţie de caz) la realizarea evaluării complexe
alături de ceilalţi specialişti implicaţi în procesul de evaluare;
- facilitează participarea constantă a unui specialist la şedinţele de management şi de
monitorizare ale echipei multiinstituţionale;
- implementează serviciile (care intră în aria de competenţă) stabilite în planul de servicii,
monitorizează modul de implementare şi realizare obiectivelor propuse;
- întocmeşte rapoarte de monitorizare şi le transmite responsabilului de caz;
- comunică serviciile aferente şi rezultatele monitorizării şi implementării acestora, dacă este
cazul;
- comunică SPAS fiecare caz de consumator de droguri minor, care beneficiază de serviciile
centrului sau se află la risc de consum;
- pune la dispoziţia Echipei Multiinstituţionale materiale informative privind consumul de
droguri: materiale documentare, afişe, pliante;
- reprezentantul CPECA asigură legătura cu alţi furnizori de servicii în implementarea Planului
de servicii.
Procedura în cazul evaluării consumatorului de droguri este următoarea:
- la primirea notificării şi solicitării de evaluare înaintată de către responsabilul de caz din
cadrul SPAS Satu Mare, CPECA SM desemnează un specialist care să participe la evaluarea
beneficiarului (în funcţie de problematica stabilită), conform prevederilor legale;
- în termen de 24 h de la primirea notificării şi a solicitării de evaluare, CPECA Satu Mare
trimite datele de contact ale specialistului şi face demersuri pentru a realiza evaluarea cazului
şi stabilirea serviciilor necesare;
- reprezentantul CPECA întocmeşte raportul de evaluare pe aria sa de interes şi recomandă
intervenţiile necesare;
- implementarea serviciilor propuse se face după solicitarea consimţământului informat al
clientului şi semnarea unui contract de asistenţă;
- supravegherea respectării măsurilor din planul de servicii se face prin colaborare între
reprezentantul CPECA responsabil de implementarea unui anumit serviciu şi responsabilul
de caz;
- accesul reprezentantului CPECA SM la dosarul persoanei aflate în sistemul de protecţie
socială se face în condiţiile legii.
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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI A
JUDEŢULUI SATU MARE

Implicarea DGASPC Satu Mare
în cadrul echipei multiinstituţionale
Temei legal de funcţionare.........................................

Atribuţii ale DGASPC Satu Mare :
- asigură participarea unui reprezentant al DGASPC în echipa multiinstituţională;
- participă prin desemnarea unui specialist (în funcţie de caz) la realizarea evaluării complexe
alături de ceilalţi specialişti implicaţi în procesul de evaluare;
- reprezentantul numit din cadrul DGASPC va asigura/facilita/media colaborarea dintre echipa
multiinstituţională şi structurile direcţiei generale;
- facilitează participarea constantă a unui specialist la şedinţele de management şi de
monitorizare ale echipei multiinstituţionale;
- implementează serviciile (care intră în aria de competenţă) stabilite în planul de servicii,
monitorizează modul de implementare şi realizare obiectivelor propuse;
- întocmeşte rapoarte de monitorizare şi le transmite responsabilului de caz (dacă beneficiază
de serviciile Centrului Prichinde, Centrului Lorena sau alte centre prin care se acordă servicii
primare);
- comunică serviciile aferente şi rezultatele monitorizării şi implementării acestora, dacă este
cazul;
- pune la dispoziţia Echipei Multiinstituţionale materiale informative ale DGASPC privind
serviciile şi domeniile de implicare în problematica drepturilor copilului;
- reprezentantul DGASPC asigură legătura cu alţi furnizori de servicii în implementarea
Planului de servicii.
Procedura de evaluare a cazurilor:
- la primirea notificării şi solicitării de evaluare înaintată de către responsabilul de caz din
cadrul SPAS Satu Mare, DGASPC SM desemnează un specialist care să participe la
evaluarea beneficiarului (în funcţie de problematica stabilită), conform prevederilor legale;
- în termen de 24 h de la primirea notificării şi a solicitării de evaluare, DGASPC Satu Mare
trimite datele de contact ale specialistului şi face demersuri pentru a realiza evaluarea cazului
şi stabilirea serviciilor necesare;
- reprezentantul DGASPC întocmeşte raportul de evaluare pe aria sa de interes şi recomandă
intervenţiile necesare;
- supravegherea respectării măsurilor din planul de servicii se face prin colaborare între
reprezentantul DGASPC responsabil de implementarea unui anumit serviciu şi responsabilul
de caz;
- accesul reprezentantului DGASPC SM la dosarul persoanei aflate în sistemul de protecţie
socială se face în condiţiile legii.
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CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
SATU MARE

Implicarea CJRAE Satu Mare
în cadrul echipei multiinstituţionale
Temei legal de funcţionare.........................................

Atribuţii ale CJRAE Satu Mare :
- asigură participarea unui reprezentant al CJRAE în echipa multiinstituţională;
- participă prin desemnarea unui consilier şcolar la realizarea evaluării complexe a cazului
alături de ceilalţi specialişti implicaţi în procesul de evaluare;
- reprezentantul numit din cadrul CJRAE va asigura/facilita/media colaborarea dintre echipa
multiinstituţională şi structurile Centrului;
- facilitează participarea constantă a unui specialist la şedinţele de management şi de
monitorizare ale echipei multiinstituţionale;
- implementează serviciile (care intră în aria de competenţă) stabilite în planul de servicii,
monitorizează modul de implementare şi realizare obiectivelor propuse;
- întocmeşte rapoarte de monitorizare şi le transmite responsabilului de caz;
- comunică serviciile aferente şi rezultatele monitorizării şi implementării acestora, dacă este
cazul;
- pune la dispoziţia Echipei Multiinstituţionale materiale informative ale CJRAE privind
serviciile şi domeniile de implicare în problematica drepturilor copilului;
- reprezentantul CJRAE asigură legătura cu alţi specialişti (consilieri şcolari, diriginţi,
profesori, învăţători, pedagogi).

Procedura de evaluare a cazurilor:
- la primirea notificării şi solicitării de evaluare înaintată de către responsabilul de caz din
cadrul SPAS Satu Mare, CJRAE SM desemnează un specialist care să participe la evaluarea
beneficiarului (în funcţie de problematica stabilită), conform prevederilor legale;
- în termen de 24 h de la primirea notificării şi a solicitării de evaluare, CJRAE Satu Mare
trimite datele de contact ale specialistului şi face demersuri pentru a realiza evaluarea cazului
şi stabilirea serviciilor necesare;
- reprezentantul CJRAE întocmeşte raportul de evaluare pe aria sa de interes şi recomandă
intervenţiile necesare;
- supravegherea respectării măsurilor din planul de servicii se face prin colaborare între
reprezentantul CJRAE responsabil de implementarea unui anumit serviciu şi responsabilul
de caz;
- accesul reprezentantului CJRAE SM la dosarul persoanei aflate în sistemul de protecţie
socială se face în condiţiile legii.
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ORGANIZAŢIA CARITAS SATU MARE
Implicarea CARITAS Satu Mare
în cadrul echipei multiinstituţionale
Temei legal de funcţionare.........................................

Atribuţii ale CARITAS Satu Mare :
- asigură participarea unui reprezentant al CARITAS în echipa multiinstituţională;
- participă prin desemnarea unui specialist (în funcţie de caz) la realizarea evaluării complexe
alături de ceilalţi specialişti implicaţi în procesul de evaluare;
- reprezentantul numit din cadrul CARITAS va asigura/facilita/media colaborarea dintre echipa
multiinstituţională şi structurile organizaţiei;
- facilitează participarea constantă a unui specialist la şedinţele de management şi de
monitorizare ale echipei multiinstituţionale;
- implementează serviciile (care intră în aria de competenţă) stabilite în planul de servicii,
monitorizează modul de implementare şi realizare obiectivelor propuse;
- întocmeşte rapoarte de monitorizare şi le transmite responsabilului de caz (dacă beneficiază
de servicii acordate de structurile CARITAS);
- comunică serviciile aferente şi rezultatele monitorizării şi implementării acestora, dacă este
cazul;
- pune la dispoziţia Echipei Multiinstituţionale materiale informative ale CARITAS privind
serviciile şi domeniile de implicare în problematica drepturilor copilului;
- reprezentantul CARITAS asigură legătura cu alţi furnizori de servicii în implementarea
Planului de servicii.
Procedura de evaluare a cazurilor:
- la primirea notificării şi solicitării de evaluare înaintată de către responsabilul de caz din
cadrul SPAS Satu Mare, CARITAS SM desemnează un specialist care să participe la
evaluarea beneficiarului (în funcţie de problematica stabilită), conform prevederilor legale;
- în termen de 24 h de la primirea notificării şi a solicitării de evaluare, CARITAS Satu Mare
trimite datele de contact ale specialistului şi face demersuri pentru a realiza evaluarea cazului
şi stabilirea serviciilor necesare;
- reprezentantul CARITAS întocmeşte raportul de evaluare pe aria sa de interes şi recomandă
intervenţiile necesare;
- supravegherea respectării măsurilor din planul de servicii se face prin colaborare între
reprezentantul CARITAS responsabil de implementarea unui anumit serviciu şi responsabilul
de caz;
- accesul reprezentantului CARITAS SM la dosarul persoanei aflate în sistemul de protecţie
socială se face în condiţiile legii.
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FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU COPIL COMUNITATE ŞI FAMILIE
Implicarea FRCCF Satu Mare
în cadrul echipei multiinstituţionale
Temei legal de funcţionare.........................................

Atribuţii ale FRCCF Satu Mare :
- asigură participarea unui reprezentant al FRCCF în echipa multiinstituţională;
- participă prin desemnarea unui specialist (în funcţie de caz) la realizarea evaluării complexe
alături de ceilalţi specialişti implicaţi în procesul de evaluare;
- reprezentantul numit din cadrul FRCCF va asigura/facilita/media colaborarea dintre echipa
multiinstituţională şi structurile organizaţiei;
- facilitează participarea constantă a unui specialist la şedinţele de management şi de
monitorizare ale echipei multiinstituţionale;
- implementează serviciile (care intră în aria de competenţă) stabilite în planul de servicii,
monitorizează modul de implementare şi realizare obiectivelor propuse;
- întocmeşte rapoarte de monitorizare şi le transmite responsabilului de caz (dacă beneficiază
de servicii acordate de structurile FRCCF);
- comunică serviciile aferente şi rezultatele monitorizării şi implementării acestora, dacă este
cazul;
- pune la dispoziţia Echipei Multiinstituţionale materiale informative ale FRCCF privind
serviciile şi domeniile de implicare în problematica drepturilor copilului;
- reprezentantul FRCCF asigură legătura cu alţi furnizori de servicii în implementarea Planului
de servicii.
Procedura de evaluare a cazurilor:
- la primirea notificării şi solicitării de evaluare înaintată de către responsabilul de caz din
cadrul SPAS Satu Mare, FRCCF desemnează un specialist care să participe la evaluarea
beneficiarului (în funcţie de problematica stabilită), conform prevederilor legale;
- în termen de 24 h de la primirea notificării şi a solicitării de evaluare, FRCCF trimite datele
de contact ale specialistului şi face demersuri pentru a realiza evaluarea cazului şi stabilirea
serviciilor necesare;
- reprezentantul FRCCF întocmeşte raportul de evaluare pe aria sa de interes şi recomandă
intervenţiile necesare;
- supravegherea respectării măsurilor din planul de servicii se face prin colaborare între
reprezentantul FRCCF responsabil de implementarea unui anumit serviciu şi responsabilul de
caz;
- accesul reprezentantului FRCCF la dosarul persoanei aflate în sistemul de protecţie socială se
face în condiţiile legii.
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ASOCIAŢIA STEA
Implicarea STEA Satu Mare
în cadrul echipei multiinstituţionale
Temei legal de funcţionare.........................................

Atribuţii ale As. STEA Satu Mare :
- asigură participarea unui reprezentant al STEA în echipa multiinstituţională;
- participă prin desemnarea unui specialist (în funcţie de caz) la realizarea evaluării complexe
alături de ceilalţi specialişti implicaţi în procesul de evaluare;
- reprezentantul numit din cadrul STEA va asigura/facilita/media colaborarea dintre echipa
multiinstituţională şi structurile asociaţiei;
- facilitează participarea constantă a unui specialist la şedinţele de management şi de
monitorizare ale echipei multiinstituţionale;
- implementează serviciile (care intră în aria de competenţă) stabilite în planul de servicii,
monitorizează modul de implementare şi realizare obiectivelor propuse;
- întocmeşte rapoarte de monitorizare şi le transmite responsabilului de caz (dacă beneficiază
de servicii acordate de structurile STEA);
- comunică serviciile aferente şi rezultatele monitorizării şi implementării acestora, dacă este
cazul;
- pune la dispoziţia Echipei Multiinstituţionale materiale informative ale STEA privind
serviciile şi domeniile de implicare în problematica drepturilor copilului;
- reprezentantul STEA asigură legătura cu alţi furnizori de servicii în implementarea Planului
de servicii.
Procedura de evaluare a cazurilor:
- la primirea notificării şi solicitării de evaluare înaintată de către responsabilul de caz din
cadrul SPAS Satu Mare, STEA desemnează un specialist care să participe la evaluarea
beneficiarului (în funcţie de problematica stabilită), conform prevederilor legale;
- în termen de 24 h de la primirea notificării şi a solicitării de evaluare, STEA trimite datele de
contact ale specialistului şi face demersuri pentru a realiza evaluarea cazului şi stabilirea
serviciilor necesare;
- reprezentantul STEA întocmeşte raportul de evaluare pe aria sa de interes şi recomandă
intervenţiile necesare;
- supravegherea respectării măsurilor din planul de servicii se face prin colaborare între
reprezentantul STEA responsabil pentru acordarea unui anumit serviciu şi responsabilul de
caz;
- accesul reprezentantului STEA la dosarul persoanei aflate în sistemul de protecţie socială se
face în condiţiile legii.
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