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REGULAMENTUL-CADRU
de organizare qi func{ionare al centrelor de plasament temporar

pentru persoane cu dizabilitnfl



Capitolul I
Dispozifii generale

1. Regulamentul-cadru de organizare qi func[ionare al Centrului de plasament
temporar pentru persoane cu dizabilitdli, in continuare - Centru, stabileqte:

a) misiunea, scopul, obiectivele Ei principiile de activitate;
b) funcliile debazd, atribuliile Ei drepturile Centrului;
c) tipurile de servicii oferite qi condiliile pentru admitere;

d) drepturile gi obligaliile beneficiarilor;
e) modul de finanlare a Centrului.
2. Centrul este o institulie sociald, cu statut de persoand juridicd, fondati de cdtre

Ministerul Muncii qi Protecfiei Sociale (in continuare MMPS) qi gestionati de cdtre
Agenfia Nalionali Asistenld Sociald (in continuare ANAS).

3. Centrul dispune de conturi trezoreriale, de qtampitd cu imaginea Stemei de Stat
a Republicii Moldova, denumirea sa, precum qi de alte atribute specifice institufiei
publice, stabilite de legislalie.

4. Centrul este institulie sociald de interes public, prestatoare de servicii sociale cu
specializare inalti de plasament temporar. Modul de prestare al serviciilor este gratuit
sau contra platd. Modul de prestare a serviciilor contra platd in cadrul Centrului, se
aprobd de fondator.

5. in activitatea sa, Centrul se conduce de Constitufia Republicii Moldova, actele
normative nafionale gi intemalionale rutificate de cdlre Republica Moldova,
ordinele/instrucfiunile sau alte acte administrative, aprobate de cdtre fondator qi ANAS,
prezentul Regulament, standardele minime de calitate qi alte reglementdri de ordin intem
a Centrului.

6. Prevederile prezentului Regulament-cadru sunt aplicabile atdt pentru angajalii
Centrului, cdt qi pentru beneficiari, membrii familiei acestora, persoanele insdrcinate cu
ocrotirea beneficiarului, asupra cdruia a fost instituitd o mdsurd de ocrotire contractual6
sau judiciard, pentru persoane frzice sau reprezefianlii instituliilor publice sau private
c ar e v iziteazd, instituli a, alte c ate g ori i de v izitatori .

7. Prezentul Regulament-cadru utilizeazd,noliuni cu urmdtoarea semnificalie:
a) plasament de urgenld - plasament in situalie de urgenld, cauzatd de pericol

iminent pentru viala qi sdndtatea persoanei, care se acordl pe un termen de cel
mult 30 de zile, ftrdprezerrtarea evaludrii complexe gi a planului individualizat
de asisten!6;

b) plasament planificar - perioada de plasament al beneficiarului in cadrul
Centrului cu o duratd de pdnd la qase luni, cu posibilitatea extinderii termenului
in dependenld de complexitatea cazului, conform prevederilor Planului
indivi dualizat de as i sten!6;



c) echipa multidisciplinard - grup de specialiqti (asistent social, asistent medical,
psiholog, jurist, etc.), care colaboreazd,la evaluarea qi planificarea acliunilor
pentru asigurarea asistenlei Ei protecliei sociale a beneficiarilor, conform
prevederilor managementului de caz;

d) manager de caz - asistent social din cadrul Centrului, responsabil de elaborarea
qi implementarea planului individualizat de asistenfd (in continuare PIA) a

beneficiarilor, care in activitatea sa se conduce de instrucliunile metodologice
elaborate gi aprobate in domeniul managementului de caz;

e) management de caz - metodd de lucru a asistentului social, prin intermediul
cdreia se evalueazd" nevoile beneficiarului qi ale familiei lui in colaborare cu
acestea, coordoneazd,, monitorizeazd, evalteazd qi susfine persoana pentru a
beneficia de servicii sociale care si rdspundd acestor nevoi;

0 pericol social - atribut al stdrii psihice sau comportamentul unei persoane ce
implicd pericolul unei vdtdmdri fizice pentru sine sau pentru alte persoane ori
pericolul unor distrugeri de bunuri materiale;

g) plan individualizat de asistenfd- plan elaborat de cdtre echipa multidisciplinari
a Centrului in coordonare cu beneficiarul, inbazaevaludrii necesitdlilor acestuia
qi include: descrierea activitdlilor necesare de a fi intreprinse pe drxata
plasamentului in vederea reintegrdrii beneficiarului, durata de acordare a
asistenfei, personalul responsabil, tipul de servicii sociale identificate in vederea
dezvoltdrii posibilitdlilorlcapacitdlilor pentru o via!6 independentd gi reintegrdrii
in familie qi comunitate.

Capitolul II
Misiunea, scopul, obiectivele qi principiile de activitate a Centrului

8. Misiunea Centrului constd in oferirea asistenlei qi intervenliilor complexe ce
pot include orice combinalie de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu
dependenld sporitd (persoanelor cu dizabilitdfi intelectuale qi psihosociale) qi care
necesitd supraveghere continud (24124 ore) pentru imbundt5lirea calitdlii vielii.

9. Scopul Centrului este menlinerea qi/sau dezvoltarea abilitdlilor de autonomie
personald a beneficiarilor prin acordarea serviciilor de ingrijire qi suport individual,
recuperare qi reabilitare socio-medicald in vederea facilitlrii procesului de reintegrare in
mediul familial qi incluziune socialS in servicii sociale comunitare qi/sau trai
independent.

10. Obiectivele Centrului sunt:
a) asigurarea condiliilor de ingrijire, intrefinere qi dezvoltare ale beneficiarilor in

conformitate cu particularitelile de vdrst6, starea de s6ndtate, gradul de percepere
qi infelegere, alte necesitdli individuale;



b) informarea comunitdlii, beneficiarilor qi familiilor acestora despre misiunea,
scopul, obiectivele, principiile qi activitdtile Centrului;

c) incadrarea beneficiarilor in procesul de educalie incluzivd, vocalionald qi alte
servicii de suport, care contribuie laincluziunea social6 a acestora;

d) protecfia, promovarea qi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitdli;
e) promovarea unei abordiri comprehensive in ingrijirea beneficiarului, implicdnd

specialigti din afaru Centrului, dupd necesitate;

0 denroltarea abilitalilor qi deprinderilor beneficiarilor pentru o viald
independent[;

g) re-evaluarea plasamentelor tuturor beneficiarilor in bazacriteriilor de plasament
actuale qi referirea persoanelor la alte servicii sociale conform nevoilor
individuale qi recomand6rilor din PIA;

h) facilitarea procesului de (re) integrare familiald qi incluziunea sociali a
persoanelor cu dizabilitd\i dupi re-evaluarea plasamentelor qi/sau dupd expirarea
perioadei de plasament conform PIA;

i) dezinstitulionalizarea beneficiarilor, atdtin serviciile comunitare dezvoltate de
prestatori publici sau priva[i, cdt qi in cele create de c6tre Centru;

j) implicarea activd a beneficiarilor in activit6li culturale qi sportive la nivel local,
regional gi republican, atdt la nivel de organizare, c6t qi participare;

k) proteclia beneficiarilor Centrului impotriva cazurilor de violenld, neglijare,
exploatare qi abuz, tratamentului inuman sau degradant;

l) proteclia dreptului beneficiarilor Centrului impotriva torturii, pedepsei qi/sau tra-
tamentului inuman sau degradant;

m) crearea posibilitdlilor de a depune pldngeri qi reclama{ii cu privire la calitatea
serviciilor prestate in cadrul Centrului, atdt din partea beneficiarilor, c6t qi din
partea familiilor acestora sau alli membri ai comunitdfii;

n) dezvoltarea qi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru asigurarea
incluziunii sociale in comun itate a benefi ciarilor;

o) colaborarea cu administra{ia publicd loca16, structurile teritoriale de asisten!6
sociald qi alli prestatori publici/priva(i in contextul dezvoltarii serviciilor sociale
comunitare pentru dezinstitulionalizarea beneficiarilor qi incluziunea social6 a
acestora.

I 1. Centrul iqi organizeazdqi desfbqo ard activitateainbazaurmdtoarelor principii:
a) respectarea qi promovarea cu prioritate a drepturilor qi interesului beneficiarului;
b) protejarea qi promovarea drepturilor beneficiarilor in ceea ce priveqte egalitatea

de qanse qi tratament, participarea ega15, autodeterminarea, autonomia qi
demnitatea personald qi intreprinderea de acliuni nediscriminatorii qi pozitive;

c) asigurarea protecliei impotriva abuzului gi exploat6rii;
d) ascultarea opiniei beneficiarului ;i luarea in considerare a acesteia;



e) facilitatea menlinerii relaliilor personale ale beneficiarilor Ei a contactelor
directe, dupd caz, cu frafii, parinlii, alte rude, prieteni, precum qi cu alte persoane

fald de care aceqtia au dezvoltat legdturi de ataqament;

0 asigurarea confidenlialitdfii qi a eticii profesionale;
g) colaborarea cu serviciile publice de asistentd sociali qi alli parteneri privali cu

competenle in domeniu.

Capitolul III
Atribufiile, responsabilitifile gi drepturile Centrului

12. Centrul are urmdtoarele atribulii:
a) asiguri implementarea politicilor nafionale de reformare a instituliilor

rezidenliale qi dezinstitulionalizare, protec{ie qi incluziune sociald a persoanelor
cu dizabilitili in conformitate cu domeniile sale de competen!6;

b) asigurd dezvoltarea qi gestionarea serviciilor sociale cu specializare inaltd qi

specializate cu plasament in conformitate cu competenlele stabilite prin acte
normative;

c) asigurd beneficiarii cu condilii de ingrijire, intrelinere qi dezvoltare in
conformitate cu particularitalile de vdrstS, starea de sdndtate, gradul de percepere
qi infelegere, alte necesitSli individuale, inclusiv prin dotarea corespunzatoare a
incdperilor destinate prestdrii calitative a serviciilor;

d) dezvoltarea abilitdlilor de munc6 prin implicareabeneficiarilor in activitdlile de
antreprenorial social dezvoltate de citre Centru;

e) asigurd gestionarea eficienfd qi transparentd a alocaliilor bugetare qi

administrarea drepturilor patrimoniale;

0 elaboreazS qi prezintd propuneri privind planifieareabugetului, fundamentat pe
programe qi performanle, precum gi pe rezultatele evaludrii necesitdtilor
Centrului;

g) colaboreazdlcoopereazd, cu autoritdlile, instituliile, organizaliile publice gi
private pe domeniile de competenfd;

h) stabileqte qi dezvoltd parteneriate cu orgariza\ii necomerciale in vederea
implementdrii politicilor din domeniile de competen!6.

1 3. Centrul are urmdtoarele responsabilitEli:
a) sd presteze servicii beneficiarilor in limita normativelor prestabilite qi in

conformitate cu standardele minime de calitate;
b) sE asigure evidenla beneficiarilor qi pdstrarea dosarelor personale ale acestora

asigur6nd proteclia datelor cu caracter personal qi respectareaconfiden,ti alitdlii;
c) si prezinte, la solicitare, instituliilor ierarhic superioare sau de control rapoarte

privind activitatea Centrului, precum Ei alte informalii specifice activitalii;



g) s[ incheie parteneriate publice sau private, inclusiv cu sectorul necomercial, in
condilii legale;

h) sd acceseze mijloace financiare de la donatori qi s6le utilizezein scopul realizlrii
misiunii qi obiectivelor Centrului;
sd organizeze instruiri qi supewizdripersonalului qi beneficiarilor;
sE delege specialiqti la instruiri iniliale qi/sau continue, qi/sau de formare
profesional6;

k) sE creeze comisii qi grupuri de lucru pentru rcalizarca funcliilor qi atribufiilor in
domeniile de competen!6, cu antrenarea specialiqtilor din diferite domenii,
rcprezentanli ai societdlii civile, etc.;

I) sE colaboreze cu prestatori de servicii publice/private, inclusiv orgarizalii
necomerciale in vederea contractdrii serviciilor sociale pentru reformarea
instituliilor rezidenliale qi dezinstitulionalizarea persoanelor cu dizabilitdli,
beneficiari ai Centrului, in canil in care existd argumente qi o analizd cost -
beneficiu;

m) sE re-evalueze plasamentele beneficiarilor in conformitate cu criteriile
modificate de plasament qi sd refere cazwile care nu corespund criteriilor Ia alte
servicii sociale qi sau pentru (re) integrare conform pIA;

n) sd asigure reprezentarea gi apdrareaintereselor proprii in instanlele de contencios
administrativ qi in alte instanle judecdtoregti, potrivit legii.

Capitolul IV
Secfiunea a l-a

Beneficiarii Centrului

15. Beneficiari ai Centrului sunt persoanele cu dizabilitd1i, cetdleni ai Republicii
Moldova sau str6ini, specificali la art.2, alin. (1) din Legea r1r.274 /Z0ll privind
integrarea strdinilor in Republica Moldova. Copiii cu dizabilitdfi severe (cu v6rsta de
pdnd la 18 ani) din Centre, pentru care incd nu au fost identificate alte forme alternative
de ingrijire, sunt in plasament planificat pdnd la identificarea formelor alternative de
ingrij ire. Benefi ciarii Centrului intrunesc cumulativ urmdtoarele condilii :

a) delin certificatul de determinare a dizabilitdlii qi capacitdlii de munc6 qi
Programul individual de reabilitare Ei incluziune social6, eliberate de cdtre
Consiliul Nalional pentru Determin areaDizabilitelii qi Capacitdfii de Muncd, cu
recomanddri privind serviciul social ,,Centru de plasament temporar";

b) se afl6 in situa{ii de dificultate sau in risc de excluziune sociald fiind lipsifi de
suportul material qi ingrijirea din partea familiei sau a persoanei care ii revine
obligalia legald de intrelinere potrivit legii;

c) nu au condilii corespunzdtoare de ingrijire qi nu se pot ingriji sau au o capacitate
redusd de autoservire in urma unor circumstanle de naturd fizicdsau sociali;

7

i)

i)



d) sd asigure informarea accesibild a beneficiarilor qi angajalilor despre drepturile
qi obligaliile acestora;

e) sd asigure un sistem manageri al ce rezidd din raporturile reglementate de Codul
administrativ qi, dupd caz, de normele legislative speciale derogatorii de la
prevederile Codului adminis trativ ;

0 s[ respecte qi sd aplice modalitatea legal[ de admitere a beneficiarilor in
serviciile sociale (Locuinfd protejatd qi Casi comunitar[) sau alte servicii sociale
dezvoltate desinestdtdtor sau in colaborare cu alli prestatori de servicii;

g) s[ inregistreze domiciliul beneficiarului, corespunzdtor locului qederii acestuia
(sediul Centrului sau adresa Locuinlei protejate/Casei comunitare);

h) sd faciliteze instituirea formelor de protecfie/ocrotire contractual6 sau judiciard
asupra beneficiarilor care au nevoie de suport in luarea deciziilor;

i) sd faciliteze qi sd suslinb comunicarca beneficiarilor cu rudele qi/sau alte
persoane apropiate lor, dac6 aceasta nu contravine intereselor beneficiarilor;

i) sd asigure accesul beneficiarilor la serviciile debazddin comunitate ;i sd suslind
incluziunea sociald a acestora;

k) sd faciliteze implicarea benevold a beneficiarilor in activitAlile Centrului, in
scopul dezvoltdrii abilitdlilor de autonomie personald qi pregdtirii pentru trai
independent;

1) si asigure proteclia drepturilor beneficiarilor;
m) s5 asigure confidenlialitatea datelor cu caracter personar;
n) sd asigure gestionarea eficient6 a resurselor umane qi financi are alocate;
o) sd asigure proteclia beneficiarilor Centrului impotriva cazrxilor de violenfd,

neglijare, exploatare, abtz, tortur6, pedepselor qi tratamentului inuman sau
degradant.

14. Centru este investit cu urmdtoarele drepturi:
a) si dezvoltelcreeze gi sd presteze servicii sociale in dependenld de necesitllile

stabilite. Serviciile pot fi prestate in cadrul lpe ldngd, Centru, corespunz6tor
regulamentelor de activitate aprobate de cdtre directorul Centrului in baza
actualului Regulament-cadru qi legislafiei in vigoare;

b) sd elaboreze qi sE aprobe regulamente interne ale serviciilor create in cadrul/pe
l6ngd Centru;

c) s6 presteze servicii contra platd,in limita locurilor disponibile;
d) sd organizeze achizilii publice in funclie de necesitdlile stabilite, in conformitate

cu prevederile actelor normative in domeniul achiziliilor publice;
e) sd aplice procedurile de admitere, suspendare qi incetare a plasamentului in

condiliile prezentului Regulament;

0 sI coordoneze cu ANAS procedura de suspendare/incetare a serviciilor de
plasament prestate;



d) se afl5 in imposibilitatea de a-gi asigura nevoile socio-medicale, din cauza stdrii
de sdn6tate, fizicd sau psihicS Ei necesitS ingrijire, sprijin qi supraveghere

permanent6;

prezintd risc social pentru sine sau pentru alte persoane din familie qi/sau

comunitate - situaliile de risc social documentate qi confirmate de autoritdfi;
nu au posibilitatea de a-qi asigura condilii de trai pebazaresurselor proprii;
nu pot fi incadrali in alte servicii sociale la nivel comunitar;
delin recomandarea Centrului comunitar de sdndtate mintald de Ia locul de

trailarondat teritorial pentru servicii sociale cu specializare inaltd cu profil
psihoneurologic;

i) nu prezintd contraindicalii pentru admitere (fapt confirmat in baza avizului
Comisiei medicale consultative).

16. Persoana este admisd in plasamentul de urgenld, dacd,aceasta are indicalii pentru
un serviciu social cu specializare inaltd cu profil psihoneurologic. in perioada celor 30
de zile ale plasamentului de urgenld, in dependen![ de situa]ie, sunt realizate evalu6rile
ini1ial6 qi complexd, elaborat PIA qi sunt intreprinse mdsurile necesare in vederea
referirii beneficiarului cdtre serviciile sociale corespunz6toare nevoilor personale.

17 . Contraindicafii pentru admitere in plasam ent pr ezintd,:

a) tuberculoza pulmonard qi alte maladii transmisibile in fazd, acutd;
b) probleme de sdndtate mintalE infazd, acutd ce prezintd pericol social qi nemijlocit

pentru sine, care urmeazd, a fi referite imediat cdtre serviciile medicale
specializate;

c) stare de agresivitate, generat6 inclusiv qi de consumul alcoolului/ substantelor
psihotrope;

d) persoana prezintd" semne vizibile cd este sub efectul drogurilor sau alcoolului.

Secfiunea a 2-a

Drepturile qi obligafiile beneficiarilor

18. Beneficiarii Centrului se bucurd de toate drepturile, obligafiile qi libenalile
fundamentale ale omului, in special drepturile persoanelor cu dizabilitdli, sunt tratali cu
demnitate qi respect, in corespundere cu principiile qi valorile umane.

19. Beneficiarii Centrului au dreptul:
a) sd accepte serviciile prestate;

b) sd beneficieze de serviciile acordate de Centru;
c) sd fie asistali qi sprijinili de cdtre personalul Centrului in vederea elaboririi

r eahzdrii obi ective I or PIA ;

d) sd li se pdstreze Ei utilizeze datele cu caracter personal in siguran{d
confiden!ialitate;

e)

0
s)
h)

S1

SI



e)

0

sd solicite suspendarea sau incetarea prestirii serviciilor;

s)
h)

i)

i)

sd depuni petilii Ei reclamalii referitor la calitatea serviciilor prestate, atitudinea
qi tratamentul aplicat de citre personalul Centrului;
sd fie informali asupra deciziilor luate in privinla sa;

lavia\a personald;

la munc6;

sd participe conform posibilitdlilor, la desf6qurarea activitSlilor de ergoterapie,
culturale qi educalionale din cadrul Centrului.

20. Beneficiarii Centrului au urmltoarele obligafii:
a) sd furnizeze informafii corecte qi relevante cu privire la identitatea, situalia

familiald, sociald, economicd qi la starea s6ndtSlii, fiind responsabili pentru
veridicitatea acestei informalii ;

b) sE participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la stabilirea necesitililor
qi identificareamdsurilor ce se impun in vederea elaboririi qi implementirii pIA;

c) sI respecte drepturile celor din jur Ei sd se conformeze regulilor interne stabilite
in cadrul Centrului;

d) sE manifeste o atitudine responsabild fald de bunurile Centrului;
e) sd manifeste un comportament Ei o linutd vestimentard decent6;
f) s5 nu consume b6uturi alcoolice, droguri, etnobotanice qi analoage ale acestora,

precum qi medicamente cu efect psihotrop (in lipsa prescripliilor medicului);
g) si nu pdrdseascd teritoriul Centrului fdrd informarea prealabild, a conducerii

instituliei;
h) sd intrelind curdfenia in locurile cu destinalie personald qi spaliile comune;
i) sd respecte regulamentul de ordine internd a centrului.

Capitolul V
Secfiunea a l-a

Serviciile prestate in cadrul Centrului

21. Centrul presteazd urm6toarele servicii:
a) Serviciul social cu specializare inalt6, cu plasament de urgenf6, plasament

planificat qi plasament contra platd.
b) Serviciul social "Locuinfi protejat6,,;
c) Serviciul social "CasE comunitard,,.
22. incadrul/pe tdngi Centru, pot fi prestate gi alte servicii in funcfie de necesit6lile

identificate ale beneficiarilor, dacd acestea corespund scopului qi obiectivelor Centrului,
regulamentele interne de organizare qi funclionare a acestora, se aprob6 separat de
conducerea centrului in coordonare prealabili cu fondatorul.



23.Beneficiarii Centrului sunt la intrelinerea deplind a statului qi beneficiazd de
asistenld in regim de 7 zile pe sdptdm dnd", 24 din 24 de ore, care include:

a) cazarelplasament;

b) alimentatie;

c) igienS, asistenfi/ingrijiri socio-medicale, terapii de recuperare ftzicd,
supraveghere gi ingrijire personalS a beneficiarilor, cu pdstrarea maximului
posibil de autonomie qi siguranfd;

d) consiliere juridic6, psihologicd qi informafionald;
e) servicii de agrement, cultural-educative gi de relsoci alizarc;

0 servicii de ergoterapie raportate cu aptitudinile beneficiarilor;
g) suport in vederea perfectirii sau restabilirii actelor de identitate qi/sau a actelor

de stare civild qi/sau privind statutul qi situalia juridicd a beneficiarului;
h) suport in procesul de adresare pentru determinarea gradului de dizabilitate qi

capacitate de muncd, primar hepetat;
i) suport in procesul stabilirii prestaliilor sociale, pentru cei din Locuinle protejate

in conformitate cu prevederile actelor normative;
j) suport in dezvoltarea abilitdlilor de autonomie personald qi trai independent;
k) suport in identificarea qi accesarea serviciilor de educalie vocafional6;
1) suport in facilitarea incluziunii in cdmpul muncii, dezvoltarea abilitalilor de

muncd qi de gestionare a banilor, inclusiv, in activitdtile de gospodarire qi de
antreprenoriat social;

m) facilitarea participdrii beneficiarilor la activitdli sportive, culturale, sociale at6t
in cadrul Centrului, cdt qi in afard, etc.;

n) alte servicii, in dependenld de necesitd!ile beneficiarului;
o) dupd caz, asigurarea qi organizarea funerarilor.
24. Serviciile Centrului pot fi acordate:

a) gratuit - cheltuielite de intrelinere a beneficiarului qi prestare a serviciilor sunt
acoperite integral din contul bugetului de stat;

b)contra platd - cheltuielile de intrelinere a beneficiarului gi prestare a serviciilor
sunt achitate in totalitate de cStre beneficiar, persoana imputernicitd cu mandat de
ocrotire, membrii familiei acestuia sau din orice alte surse.

25' Costul serviciilor contra platd" se calculeazd qi se aprobd de cdtre fondator in
conformitate cu metodologia de calcul a costului pentru serviciile sociale.

26. Pentru beneficiarii din plasamentul de urgenld, prestarea serviciilor este gratuit6.

Secfiunea a 2-a
Admiterea beneficiarilor
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27 . Procedura de admitere precizeaz6, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor,
etapele procesului de admitere qi documentele necesare, serviciile qi activitdlile
disponibile, condifiile de suspendare/incetare a acorddrii serviciilor, conlinutul
contractului de fumizare de servicii, durata acorddrii serviciilor, modalit atea de stabilire
gi actualizare a contribufiei, drepturile qi obtigaliile pdrfilor.

28. Documentele prevdzute in procedura de admitere, precum gi ordinul de admitere
sunt incluse in dosarul personal al beneficiarului.

Z9.Peioada de plasament este aprobatd in cadrul qedinlelor Grupului de lucru
intersectorial pentru examinarea solicitdrilor de admitere temporari in institufiile de
asistenld social6, in dependenld de situalia specificd fiecdrui caz, caracterul de urgenld,
nevoile stabilite in PIA, angajamentele asumate de citre structurile teritoriale de
asistenlE sociald (in continuare STAS).

30. Admiterea beneficiarului in serviciul de plasament al Centrului se efectue azdin
bazadeciziei Grupului de lucru intersectorial pentru examinarea solicitdrilor de admitere
temporard in plasament, in temeiul indrept6rii de admitere in plasament, eliberate de
cdtre fondator, insoliti de setul de documente, conform Anexei nr. I a prezentului
Regulament.

3l.La admitere in serviciul de plasament al Centrului, beneficiarul este insolit de
persoana imputemicitd cu mandat de ocrotire sau, in lipsa acestora, de cdtre
reprezentantul STAS.

32.in cazul persoanelor aflate in situalii de urgen!6 (pct. 16 al prezentului
Regulament), admiterea in plasament se realizeazd cu acordul beneficiarului (in limita
gradului de inlelegere al acestuia) in baza solicitirilor parvenite din partea
beneficiarului, organelor de drept, STAS, misiunilor organizaliilor internafionale,
otganiza[iilor societefii civile, precum qi alte institulii publice sau private cu competen]e
in domeniul asistenlei sociale gi/sau medicale, intre timp STAS examineazl qi asigur6
referirea cazului, pdni la expirarea termenului de plasament.

33. Ordinul privind plasarea beneficiarului in serviciul de urgenld este emis de c6tre
directorul Centrului inbaza avizului fondatorului, privind plasamentul de urgenfd, care
nu poate fi mai mult dec6t 30 de zile. Perioadi de timp in care se efectue az6" evaluarea
complexi qi se intocmeqte planul individualizat de asisten!6, cu implicarea direct6 a
reprezentan{ilor STAS de la locul de trai al beneficiarului.

34.La admitere in Centru, este obligatorie semnarea de cdtre beneficiari a Acordului
de colaborare (pentru beneficiarii admiqi in plasamentul de urgen!6 sau cu titlu gratuit)
sau Contractului de prestdri servicii (in cazul solicitdrii serviciilor contra plati), care vor
reglementa volumul qi condiliile de prestare a serviciilor, peri oada, drepturile qi
obligaliile pirfilor, precum qi alte aspecte caracteristice actelor juridice.
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35. Acordurile/Contractele incheiate cu beneficiarii sau cu persoanele imputernicite
cu mandat de ocrotire a acestora qi actualizate dupd caz, incllsiv angajamentele, sunt

disponibile la sediul Centrului gi in dosarul personal al beneficiarului, in original.
36. Reprezerrtantul Centrului explicd beneficiarului sau persoanei imputernicite cu

mandat de ocrotire a acesteia prevederile din Acord/Contract, inainte de a fi semnat,
utilizdnd, dupd caz, formate accesibile: materiale informative, video, etc.

37. Centrul incheie Acordul/Contractul cu beneficiarul sau, dupl caz, cv persoana
imputernicitd cu mandat de ocrotire a acesteia, in cel pulin doud exemplare originale: un
exemplar se pdstreazd, in dosarul personal al beneficiarului, iar un exemplar se

inmdneazd benefi ciarului/persoanei insdrcinate cu mandat de ocrotire.
38. Prevederile AcorduluilContractului, pot fi revizuite la necesitate.
39. Ordinul privind plasamentul beneficiarului cu indicarea perioadei prestabilite,

este emis de c6tre directorul Centrului.
40. Responsabil de oferirea asistenlei beneficiarului este managerul de caz

(asistentul social desemnat), care asigurd coordonarea qi monitorizarea procesului de
implementare a PIA.

41. in baza ordinului, beneficiarul este inregistrat de cdtre asistentul
social/managerul de caz al Centrului in Registrul de eviden!6 al beneficiarilor.

42. Beneftciarii sunt plasali in grupe separate, in dependenld de necesitdlile acestora,
inclusiv apartenenla de gen, interese, gradul de mobilitate, vdrsta, compatibilitatea
caracterelor, etc.

43.Managerul de caz conlucreazd cu echipa multidisciplinard a Centrului, care
interacfioneazd" cu beneficiarul in vederea stabilirii modalitdlii de asistenfd, consiliere qi
informare a acestuia in activitdlile zilnice.

44.Echipa multidisciplinard, instituitd din: medic, asistent medical, asistent social qi
psiholog, rcalizeazd evaluarea beneficiarului. La necesitate, la qedinlele Echipei
multidisciplinare, precum qi in procesul de intervenfie, pot fi atraqi qi alli specialiqti din
cadrul sau din afara instituliei, precum: psihopedagogi, kinetoterapeufi, specialiqti din
centrele comunitare de sdndtate mintald", etc., dupd cazpotinterveni interprefi de limbaj
mimico-gestual.

45. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al stdrii generale qi gradului de
autonomie qi comunicare, inlelegerii qi percepliei cognitive, al nevoilor specifice de
abilitare gi reabilitare, aI nevoii de menlinere sau dezvoltare a deprinderilor de via!6
independentd qi integrare, de asistenld gi ingrijire, al nevoilor educafionale, culturale, aI
riscurilor posibile, eventualelor dependenle (droguri, alcool, tutun, altele), precum gi al
intereselor vocalionale gi abilitililor lucrative

46. Dupd admiterea beneficiarului in Centru, managerul de caz de comun acord cu
echipa multidisciplinarS, cu implicarea beneficiarului/dup6 caz, persoana imputernicit6
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cu mandat de ocrotire a acestuia, efectueazd evaluarea complexd a beneficiarului si
elaboreaze PIA.

47. in PIA sunt specificate, cel pulin: serviciile qi activitalile recomandate
beneficiarului, in baza evaludrii, programarea (zilnicd, sdptdmdnald, lunar[), timpul
aferent intervenfiei exprimat in orelzi sau ore/sdptdm6n6, materialele qi/sau

echipamentele necesare, modalitdlile de intervenlie (individuaVgrup), data viitoarei
revizuiri, concluzii gi semn6turile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum qi

semndtura beneficiarului sau, dupd caz, apersoanei imputernicitS cu mandat de ocrotire
a acestuia.

48. PIA realizatinbaza evaludrii se intocmeqte pentru o perioadi de la 30 zile pdnd,

la maxim 6 luni, lin6nd cont qi de tipul plasamentului.
49.PlA este revizuit periodic de citre echipa multidisciplinard in comun cu

managerul de caz.tn cadrul elabor6rii qi revizuirii PIA, echipa multidisciplinard implic6
beneficiarul, ascultd gi line cont de opinia acestuia.

50. Metodologia de lucru cu beneficiarul se aplici conform prevederilor
Managementului de caz qi Mecanismului de referire a caz'tlui in sistemul de servicii
sociale, aprobat prin ordinele MMPS.

51. Gestionarea qi evidenfa dosarelor beneficiarilor, sunt reali zate de cdtre asistentul
social/manager de caz din cadrul Centrului.

Secfiunea a 3-a
Suspendarea sau incetarea prestirii serviciilor sociale

52. Procedura de suspendare sau incetare a acorddrii serviciilor sociale prezinta
situaliile gi documentele din cadrul procesului de suspendare/incetare, obligafii ale
persoanelor implicate, organizate pe doud componente:

a) componenta referitoare la suspendare pe perioadd determinatd;
b) componenta referitoare la incetarea acorddrii serviciilor sociale sau

plasamentului.

53. Directorul Centrului explicd beneficiarului sau persoanei imputernicite cu
mandat de ocrotire a acestuia prevederile procedurii referitoare la suspendarea,respectiv
incetarea acorddrii serviciilor Centrului, inainte de semnarea contractului de furnizare
servicii, iar beneficiarul sau persoana imputernicitd cu mandat de ocrotire semneaz6
actul de consim!6mint.

54. Situalii in care Centrul suspendd acordarea serviciilor pentru beneficiar:
a) la cererea beneficiarului/persoanei imputernicite cu mandat de ocrotire a acestuia

pentru revenire in familie, pentru o perioadd de maxim3} zile;
b) la cererea beneficiarului/persoanei imputernicite cu mandat de ocrotirea

acestuia, pentru o perioadd de maxim 60 zile,inbazaacordului scris al persoanei
care va asigura gdzduirea gi ingrijirea pe perioada respectivd;
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c) in cazul spitalizdrii beneficiarului;
d) in cazul transferului temporar intr-o altd institufie, cu acordul beneficiarului sau

persoanei imputernicite cu mandat de ocrotire qi acordul scris al instituliei cdtre
care se efectueazd transferul;

e) dupi caz,in alte situafii (aflat in cdutare, arest, plecare peste hotare, etc).
55. in cazul lipsei temporare (pdnd la 30 de zile) a beneficiarului din Centru

(spitalizare, ospelie la rude, etc.), in plata pensiilor nu intervin schimb6ri.
56. Situalii in care Centrul inceteazd, acordarea serviciilor pentru beneficiar:
a) la cererea personald qi/sau a persoanei imputernicite cu mandat de ocrotire;
b) transfer in altd institulie rezidenliald sau in serviciu social;
c) beneficiarul nu mai intruneqte criteriile de eligibilitate, in baza cdrora a fost

admis in Centru;
d) incetarea activitdlii Centrului;
e) la expirarea termenului prevdzut in acord/contract;

0 la incilcarea/nerespectarea de cdtre P6rli a clauzelor contractuale;
g) in cazuri de forld majord (cataclisme naturale, incendii , aparigia unui focar de

infecfie, lichidarea Centrului in baza deciziei fondatorului, etc.).
h) inc[lcarea prevederilor Regulamentului intern de activitate (consumul bduturilor

alcoolice, violen!6, agresivitate, nerespe ctar ea regimului zilei, etc. )j) in caz de deces al beneficiarului.
57. Beneficiarul sau persoana imputernicitd cu mandat de ocrotire poate solicita, la

incetarea acorddrii serviciului, copiile actelor din dosarul personal.
58. Drept temei pentru transferarea persoanei din Centrul de plasament temporar

pentru persoane cu dizabilitbli intr-o institufie similard de profil general, serveqte
indreptarea de transfer a ANAS-lui, emis6 in baza recomanddrii Grupului de lucru,
abilitat cu asemenea competenle.

59. lncetarea serviciilor in cadrul Centrului, se efec tueazd in temeiul ordinului
Directorului, emis inbazaDeciziei Grupului de Lucru.

60. Directorul Centrului emite Ordinul de suspendare/incetare a serviciilor pentru
beneficiar, cu indicarea temeiului.

61.La incetarea prestirii de servicii, beneficiarii sunt radiali de Ia evidenla
Centrului. Ordinul de incetare/suspendare aserviciilor este notat in Registrul de evidenf6
a beneficiarilor de c6tre asistentul social qi prezentat structurii teritoriale de asisten(d
social6, care areferit cazul qi/sau administraliei autoritdlii publice locale.

62. Centrul informeazd in scris Structura teritoriald asistenla social[ qi Casa
teritorialE de asigurdri sociale, privind incetarea prestdrii serviciilor beneficiarilor radiafi
de la evidenfd.
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63. Centrul deline un registru de eviden!6 a beneficiarilor, care confine: datele de
identificare a beneficiarului, datele de transmitere a notificdrilor gi destinatarii acestora,
data preddrii dosarului personal qi semndturi.

Secfiunea a 4-a

Managementul qi personalul Centrului

64. Centrul de{ine certificatul de acreditarc, autoizaliile qi avizelede funclionare in
termen de valabilitate: autorizalia sanitard de func{ionare; autorizalia sanitar-veterinar6,
pentru serviciile care asigurd activitdfi de prep arare gi distribuire a hran ei; autoriza[ia de
securitate la incendiu.

65. Centrul dispune de personal antrenat qi responsabil de realizarea atribuliilor
conform structurii schemei de incadrare, aprobate de c6tre fondator.

66. in prestarea unor servicii pot fi implicali rcprezentar\i ai organiza[iiior
necomerciale, donatori, agenli economici, in conformitate cu prevederile legislafiei qi a
prezentului Regulament.

67. Centtul este condus de cdtre director, care asigur6 gestionarea qi administrarea
efectivd a instituliei gi rdspunde de buna funclionare a Centrului.

68. Directorul Centrului este angajat prin concurs de cdtre fondator, in bazd
contractualS, pe un termen determinat, cu posibilitatea modificdrii duratei acestuia in
condiliile prevederilor Codului muncii.

69.La funclia de director pot candida persoanele care delin studii superioare in unul
dintre urmdtoarele domenii: pedagogie, psihologie, psihopedagogie, asistenld sociald,
medicind, jurisprudenf[, administrare public6, politologie, management, economie , alte
domenii aferente, cu vechime in management de cel pulin 3 ani.

70. in cani unor functii vacante qi tempor ar vacarfie in cadrul Centrului, directorul
9i adjunctii lui pot, si presteze munca prin cumul in volum de pdnd la 0,5 salariu, in
condiliile de salarizare stabilite pentru funclia in cauzd.

71. Directorul Centrului exerciti urmdtoarele atributii:
a) elaboreazd qi aprobd Regulamentul de organizare qi funcfionare a Centrului, in

baza Regulamentului-cadru aprobat de cdtre fondator;
b) reptezintd Centrul in relafiile cu autoritdlile qi instituliile publice, cu persoanele

frzice gi juridice din larb qi din strdindtate, precum gi in instituliile de drept;
c) in caz de necesitate, intru suslinerea intereselor personale qi patrimoniale ale

beneficiarilor ale cdror drepturi sunt incdlcate sau se prezumd a fi incdlcate,
intervine cdtre autoritAlile competente pentru a fi iniliate procedurile pentru
punerea persoanei sub ocrotire qi desemnarea persoanei cu ocrotirea in conditiile
legii;
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d) exercitd atribuliile ce revin Centrului in calitate de persoana juridica;
e) propune fondatorului modifi earea, in dependenld de necesitdli, a schemei de

incadrare, in coordonare prealabil[ cu ANAS qi in corespundere cu necesitdlile
de funclionare qi organizare ale Centrului, qi in dependen{[ de nevoile
beneficiarilor;

0 prezirrtd, ANAS-lui/fondatorului propuneri pentru bugetul anual, propuneri de
modificare a acestuia dupd caz;

g) gestioneazd bugetul conform politicii fondatorului, elaboreazd ;i prezintd
rapoarte financiare;

numeqte gi elibereazd, din funclie personalul din cadrul Centrului, precum qi

monitoriz eazd, indeplinirea atribuliilor acestora conform fi qelor de post;
organizeazd sistemul de control intern managerial al Centrului;
aprobd regulamente interne, programul/regimul zileila vizitelor, instrucliuni de
uz intern pentru angajali, beneficiari, vizitatori sau voluntari, metodologii de
activitate, etc.;

k) aprobd planurile de activitate qi asigurd implementarcaacestora;
l) aprobd planul anual de dezvoltare profesional6 pentru personalul angajat qi

asigurd programe de formare profesionaldiniliald qi continud a personalului, in
conformitate cu specifi cul activitiltii acestora;

m) elaboreazd, anual, in luna ianuarie a anului curent pentru anul anterior, un raport
de activitate. Raportul de activitate se plaseazd pe pagina web a instituliei;

n) prezintd, informafii la cererea fondatorului gi altor avtoritdilinstitulii cu domenii
aferente activit[1ii sau monitorizdriilcontrolului activitelii Centrului;

o) informeazd instituliile abilitate referitor la incidentele, abuzurile qi cazurile care
(in de competenla organelor de drept, care au loc cu implicarea personalului
qi/sau beneficiarilor Centrului;

p) realizeazd qi propune proiecte, care au ca scop imbundtdlirea activitdlii de
proteclie speciald a benefi ciarilor Centrului ;

q) poartd rdspundere deplind pentru calitatea serviciilor prestate de c6tre Centru;
r) asigurd gestionarea alocaliilor bugetare qi administr area patrimoniului transmis

in folosin!6, semneazd, contracte qi alte acte financiare;
s) promoveazd parteneriate in domeniul protec(iei persoanelor cu dizabilitdli, prin

identificarea gi implicarea organizaliilor guvernamentale sau neguvernamentale,
specialiqti sau alte persoane resursd din diferite domenii de activitate;

0 indeplineqte alte atribulii prevdzute de actele normative.
72. Directorul Centrului organizeazd activitalea instituliei pe care o conduce, poart[

rdspundere deplind pentru calitatea serviciilor prestate, administreazd mijloacele
financiare qi toate bunurile materiale transmise in folosinfE, incheie diverse acte juridice,
in conformitate cu legislafia.

h)

i)

i)
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73. in limitele imputernicirilor sale, directorul emite ordine referitoare la activi tatea
Centrului, efectueazd controlul asupra executdrii 1or, aplicd stimuldri qi sancliuni
disciplinare, conform legislafiei in vigoare.

74. Personalul Centrului este format din specialiqti din diferite domenii, care
corespund misiunii, scopului gi obiectivelor Centrului (contabili, juriqti, psihologi,
psihopedagogi, medici, asistenfi sociali, asistente medicale, infirmiere/lucrdtori sociali,
bucdtari qi alt personal specializat qi auxiliar) conform necesit5lilor beneficiarilor.

75. FiEele de post ale personalului sunt aprobate de cdtre directorul Centrului, in
conformitate cu scopul qi obiectivele instituliei, alte prevederi ale actelor cu caracter
normativ.

76. Procedura de angajarc a personalului este efectuatd in corespundere cu actele
normative in domeniul dreptului muncii.

77.La momentul angajirii qi ulterior, conform cerinfelor Ministerului S6net6lii,
personalul Centrului este obligat sd efectueze un examen medical.

78. Personalul Centrului este obligat sd pdstreze confidenlialitatea informaliei ce

line de beneficiar qi membrii familiei lui, oblinutl pe parcursul executdrii atribuliilor de
serviciu, sd nu pretindi qi si nu primeascd remunerdri gi avantaje din partea
beneficiarilor qi persoane terfe, pentru serviciile prestate.

79. Salarizateapersonalului se efectueazd in conformitate cu prevederile legislafiei.
80. Personalul Centrului este obligat sd urmeze programe de formare profesional6

iniliald qi continud.

Secfiunea a 5-a
Monitorizarea qi evaluarea serviciilor prestate in cadrul Centrului

81. Directorul Centrului monitorizeaz[ prestarea serviciilor cdtre beneficiar, inclusiv
prin organizarea qedinlelor de lucru cu personalul institufiei.

82. Directorul intreprinde acfiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv in cazuri de
abateri, urgen!6 sau suspiciuni de violen{d qi abuz faf6 de beneficiar.

83. Calitatea serviciilor prestate se evalueazd, periodic gi la necesitate de cdtre
ANAs/fondator, Inspec{ia Social6, alte structuri abilitate cu acest drept.

84. Centrul asigurd informarea beneficiarilor asupra modalitalilor legale de
solufionare a reclamaliilor intr-un format ;i la un nivel accesibil, in funclie de
capacitdlile individuale de percepere a persoanelor cu dizabilit&i.

Capitolul VI
Protecfia impotriva abuzului, violenfei, exploatirii, tratamentelor inumane
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85. Centrul deline qi aplicd, o procedur6 clard privind proteclia beneficiarilor
impotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar-material etc.) neglijdrii,
discrimindrir, a tratamentului degradant sau inuman, in conformitate cu Standardele
minime de calitate.

86. Beneficiarii Centrului sunt informali referitor la procedurile cu privire la
identificarea qi sesizarea cazvrilor de abuz, violenfd, neglijare, exploatare qi tratamente
inumane.

87. Centrul deline qi aplicd o procedurd, clard cu privire la m6surile coercitive qi de

constr0ngere, aplicate in situalii de risc social pentru prevenirea torturii qi relelor
tratamente.

88. Centrul define gi aplici o procedurd clardde depunere gi examinare a pldngerilor
STAS, care garanteazd, beneficiarilor sau, dupd caz, altor persoane interesate,
posibilitatea inaintdrii plAngerilor in condilii de siguranla qi nesanclionare a persoanei
pentru depunerea pldngerilor.

89. Sesizdrile privind cazurile de violenld, abuz, neglijare, exploatare qi tratamente
inumane a beneficiarilor Centrului sunt inregistrate qi examinate conform procedurilor
mecanismului de cooperare intersecto riald,.

Capitolul VII
Finanfarea qi patrimoniul Centrului
Secfiunea 1. Finanf area Centrului

90. Centrul iqi exercitd activitatea financiard in conformitate cu actele normative in
domeniu, planul de finanfare qi alte documente financiare acceptate de c6tre autorit6li.

91. Finantarea activitdlii Centrului se efectueazd din contul mijloacelor financiare
alocate din bugetul de stat qi pot fi suplinite de bugetele locale ale autoritafllor
administraliei publice locale in rezultatul achiziliondrii serviciilor, contribuliile proprii
ale beneficiarilor, ale intrelindtorilor acestora, donafii, granturi, sponsoriz6ri, alte
contribulii benevole ale persoanelor fizice qi juridice, etc.

92. Centtul are dreptul sd desftqoare activitS{i de antreprenoriat social, sd creeze
intreprinderi sociale/intreprindei sociale de inserlie in conformitate cu prevederile
legislaliei in vigoare.

93. centrul poate acumula alte venituri conform regislaliei.

Secfiunea a 2-a

Patrimoniul Centrului
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94. Patrimoniul statutar al Centrului este format din:
a) patrimoniul qi bunurile transmise Centrului de cdtre fondator;
b) patrimoniul transmis in perioada activitdfii Centrului de c6tre autoritalile

publice qi alte persoane juridice qi/sau ftzice, in folosin{i permanenti sau
temporar6;

c) donafii, granturi, sponsorizdri qi alte contribulii benevole ale persoanelor fizice
qi/sau juridice;

d) patrimoniul achizi{ionat de c6tre Centru din contul mijloacelor financiare
colectate in perioada activit[1ii sale, care ?i apar]ine cu drept de propri etate,
precum qi din veniturile obfinute in urma utilizdriipatrimoniului dat;

e) alte valori patrimoniale neinterzise de prevederile actelor normative.
95. Patrimoniul Centrului se foloseqte exclusiv pentru rcalizarea scopului qi

obiectivelor sale regulame ntare.
96. Gestionarea patrimoniului se realizeazd in conformitate cu politica

fondatorului, ordinea qi modul stabilit de actele normative in domeniu.

Capitolul VIII
Dispozifii finale

97. Activitatea Centrului inceteazd prin lichidarea/reorganizarea/absorblia in
corespundere cu actele normative, la iniliativa fondatorului.

98. Litigiile apdrute in domeniul prestdrii serviciilor de cdtre Centru, care nu pot fi
solulionate prin infelegere amiabild intre pdrfi, urmeazd"a fi transmise spre solu]ionarea
instanfei de judecatd, in condiliile prevdzute de legislafie.

99. Pentru nerespectarea prevederilor actelor normative, personalul poartl
r6spundere corespu nzdtoar e.

100. Controlul qi evaluarea activitdlii economico-financiare a Centrului se
efectueazd de cdtre organele abilitate.
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Anexa nr. l
la Regulamentul privind or ganizarea

E i funclion area Centrului de plas ament
temporar pentru persoane cu dizabilitdtri

Acte necesare pentru admiterea in plasament

i. Cercrea/acordul solicitantului, sau, in cazul in care acesta beneficiazd, de o m6surA
de ocrotire, cererea persoanelor imputernicite cu mandat de ocrotire

in copie:
2. Actul de identitate al solicitantului/dupd aaz apersoanei imputernicite cu mandat de
ocrotire;

3. Legitimalia de pensionar, dupd, caz;
4. Certificatul de incadrare in grad de dizabilitate;
5. Programul individual de reabilitare qi incluziune sociald, anexd a Certificatului de
incadrare in grad de dizabilitate;
6. Polila de asigurare medicalS sau extrasul electronic privind dovada cd persoana
deline asigurare medicald;
7 " Managementul de caz al solicitantului (Evaluarea iniliald qi complex6, planul
individualizat de asistenfd, Formularul de referire a cazului)"

in original:
8. Informalia cu privire la patrimoniul sau dreptul patrimonial al solicitantului/Extras
din Registrul de stat al bunurilor imobile sau oricare alt act ce atesti sau infirm6 dreptul
de proprietate asupra unor imobile;
9. Trimiterea - extras din fiqa medicald (FO27e), cu indicarea anamnezei,rezultatelor
investigafiilor, tratamentelor administrate, recomanddrilor medicale, etc"
10" Radiograma qi descrierea ei;
I 1. Rezultatele examenelor de laborator MRS qi grupa intestinald (se prezintl in decurs
de 5 zile in cazul avizului pozitiv de admitere in plasament);
12. Avizul Centrului comunitar de sindtate mintal6, in privinla admiterii
intr-o institu{ie cu profil psihoneurologic.

in plasament

13. Demersul autoritdlii administrative locale de nivelul int6i, cu argumentarea
necesitSlii plasamentului ;

14. Demersul structurii teritoriale de asistenfd sociald privind referirea cdtre serviciul cu
specializare inaltd insofit de o notd informativd privind descrierea succintd a cazului;

Notd*Pentruplasamentcontraplatdseprezintdaceleasi acte,cuexcepliapunctelorB, 13. 
Z0


