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DECIZIE пr. OбlL4

diп22 decembrie 2020

Cu privire la арrоЬаrеа regulamentului de organizare
;i func{ionare а Serviciului social "Respirooo

in

temeiu| аr1.4З (1) lit. р), art.46 (1), (2) din Legea rr.4Зб12006 privind
administra{ia рuЬliсб 1осаlй, in conformitate cu art. 51, art. 52, aft.53 а1 Codului
Familiei Republicii Moldova din 26 octombrie 2000, iп baza prevederilor Legii
asistenlei sociale ж. 54712003, HotйrArii Guvernului Republicii Moldova nr. 413 din
14 iunie 2012 cu privire 1а арrоЬаrеа Regulamentului-cadru privind organizarea 9i
func{ionarea Serviciului social "Respiro" qi а Standardelor minime de calitate gi in
scopul eficientizйrii activitёlilor се lin de asistenta socialё qi proteclia familiei,
Consiliul raional Anenii Noi

DECIDE:

1. Se instituie iп cadrul Centrului de reabilitare qi integrare socialй Anenii

Noi Serviciul

social "Respiro".
2. Se арrоЬё Regulamentul de otganizжe gi func{ionare а Serviciul social "Respiro"
(anexa пr.1).
3. Se арrоЬй standardele minime de calitate pentru Serviciul social 'oRespiroo' (anexa
пr.2).
4. Direclia Finan{e Anenii Noi ча estima cheltuielile necesare pentru intretinerea
Serviciul social "Respiro" rezultAnd din prezenta decizie qi va asigura introducerea
acestora in bugetul raional Anenii Noi pentru апil2021r.
5. Responsabil de realizarea prezentei decizii se numeýte dna Svetlana Balan, ;ef
Centrului de reabilitare qi integrare socialй Anenii Noi, саrе va coordona exercitarea
atribuliilor de serviciu.
б. Prezenta decizie intrй in vigoare 1а data plasёrii in Registrul de Stat а1 Actelor Locale.
7. Prezenta decizie se aduce 1а cunoqtin{й publioё prin plasare ре pagina web.
8. Prezentul act administrativ este supus сйilоr de atac in рrосеdurй рrеаlаЬilё сйtrе
autoritatea emitentё in termen de 30 de zile conform codului Administrativ.

9. Responsabili de executarea prezentei decizii se numesc dnul O.Zelinski

vicepreqedinte ре probleme sociale, dna Z.Bunescu gef Direclia asistentй sосiаlй
qi protec{ia familiei.
lui Vicol Ion- pregedintele
1 O.Controlul asupra executйrii
raionului.
onofrei Andrei
Preqedintele qedin{ei

contrasemneazi:
secretarul iпtеrimаr consil

tа]Бь9

Melnic Rodica

la decйia

privind organizarea

REGULAMENTUL

9i

CR

Апеха пr.1
пr.06/14 din 22.12.2020

func{ionarea Serviciului social "Respiro"

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
ooRespiro" (in continuate
1. Regulamentul privind organizarea gi funcfionarea Serviciului social
Regulament) reglementeazй modul de organizare gi func{ionare а Serviciului.
2. Serviciul social ooRespiroo' (in continuare - Serviciu) se instituie prin decizia Consiliul raional
Anenii Noi.
3. Serviciul i;i desйqoarё activitatea in cadrul Centrului de reabilitare qi integrare social Anenii Noi
(CRIS), in conformitate cu prezentul Regulament, StandaTdele minime de calitate ale Serviciului,
dispozitiile preqedintelui de raion, deciziilor qefului Direc{iei Asistentй Sосiаlё qi Proteclia
Familiei Anenii Noi qi prevederile legisla{iei in vigoare.
4. in sensul prezentului Regulament, noliunile utilizate semnificё urmйtоаrеlе:
I) Serviciul social "Respiro" - serviciu specializat, саrе оfеrй asisten{ё socialё, suport, ingrijire 9i
supravegherc24 de оrе persoanelor cu dizabilitё}i severe, in cadrul Centrului de reabilitare qi
integrare social Anenii Noi, pentru са familiile, rudele sau alte persoane саrе le ingrijesc sё роаtй

beneficia de uп repaus de maximum 30 de zile ре an;
2) beпeJiciari ai Serviciului - реrsоапе cu dizabilit6{i severe, selectate in conformitate cu criteriile
de admitere а beneficiarilor in cadrul Serviciului, reglementate in anexa la prezentul Regulament;
З) solicitaпt al Serviciului рйriпtеlе, reprezentantul legal, mеmЬrul familiei, ruda, persoana
implicatё in ingrijirea continuё а persoanei cu dizabilitё{i severe, care depune сеrеrе de acordare
а Serviciului;
4) prestator de sеrviсiи - Centrul de reabilitare qi integrare socialб Anenii Noi .
5) seful Seryiciului - qeful Centrului de reabilitare qi integrare socialй Anenii Noi, cu functie de
coordonare а Serviciului;
6) mапаgеr de caz - specialist al Serviciului, сйruiа i s-a repartizat cazu| beneficiarului ре perioada
plasamentului in Serviciu;
7) echipa multidiscipliпard de specialisli - grupul de speciali;ti din mai multe domenii (asistent
social, luсrёtоr social, medic de familie, pedagog, psiholog etc.), саrе соlаЬоrеаzё 1а solutionarea
situatiilor de dificultate а beneficiarului сопfоrm prevederilor managementului de caz;
8) mапаgеmепtul de caz instructiune metodicё еlаЬоrаtё qi арrоЬаtё de Ministerul Muncii,
Protecliei Sociale qi Familiei, care descrie procedura managementului de cazin asistenta socialё;
9) mапuаlul ореrа|iопаl al Serviciului - ghid elaborat qi aprobat de Ministerul Muncii, Protec{iei
Sociale qi Familiei, care con{ine proceduri, instrumente de lucru qi modele de documente cu
menirea de а acorda ajutor managerului de caz, specialigtilor in domeniu 9i prestatorului in
prestarea eficientё а serviciilor;
I0) staпdarde miпimе de calitate репtru Serviciul social "Respiro" - norme obligatorii а сйrоr
aplicare gatжlteazб un minim de calitate а serviciilor in domeniu (in continuare - Standarde
minime de calitate).
5. Perioada prestёrii Serviciului se stabile;te de echipa multidisciplinarё de specialiqti, in funclie de
necesitЩile de ingrijire 9i suportul special al beneficiarului. Теrmепul maxim de prestare а
Serviciului сёtrе beneficiar constituie 30 de zile ре an.
б. Prestarea Serviciului se va realiza in cadrul Centrului de reabilitare qi integrare sociali Anenii Noi,
separat, pentru copii cu dizabilitёti in virstё de рiпй la 18 ani, 9i pentru persoane tinere cu
dizabilitйli pina 1а virsta de 24 ani, cu respectarea prevederilor prezentului regulament gi а
standardelor minime de calitate.

-

-

Capitolul II
PRINCIPIILШ DE ORGANIZARE, SCOPUL ýI OBIECTIVELE SERVICIULUI

L

7. Serviciul va fi сrеаt 9i implementat in conformitate cu urmйtоаrеlе principii:

demnitйtii qi integritйtii personale;
2) prestйrii serviciilor doar in folosul beneficiarului;
з) abordйrii multidisciplinare in procesul de ingrijire 9i in realizarea incluziunii sociale а
persoanei cu dizabilitйti;
4) promovйrii rolurilor sociale valorizate 9i а imaginii pozitive а реrsоапеlоr cu dizabilitёti;
5) legёturii indispensabile cu familia, rе!еаuа socialё 9i comunitatea;
6) participйrii beneficiarului in procesul de planificare gi prestare а serviciilor;
7) adaptёrii Serviciului 1а necesitйlile individuale ale beneficiarului;
8) asigurйrii confidentiautefii datelor сu caracter personal ale beneficiarului, obtinute in
procesul de prestare а serviciilor;
9) planificйrii activitёlii Serviciului contrat ре реrsоапё;
10) transparentei qi deschiderii spre comunitate.
8. Scopul ýerviciului este acordarea asistenlei specializate timp de 24 de оrе persoanelor cu
dizabilitёti Sevefe ре о perioadй de maximum 30 de zile ре an, timp in care familiile, rudele sau
persoanele саrе le ingrijesc beneficiazё de о perioadё de repaus.
9. Obiectivele Serviciului sint urmёtoarele:
|) cazжea,alimentarea, asigurarea conditiilor minime de trai 9i а condiliilor igienico-sanitare
necesare benefi ciarilor Serviciului;
2) protectia, supravegherea stйrii de sйrrёtаtе, ingrijirea qi suportul beneficiarilor;
3) dezvoltarea аыtitацtоr de autoservire 9i de autonomie qi а climatului favorabil dezvoltйrii
personalitёlii beneficiarilor Serviciului;
4) duрй caz, asiguraIea accesului beneficiarilor la educatie;
5) asigurarea socializйrii beneficiarilor, dezvoltarea relaliilor cu comunitatea;
6) dezvoltarea abilitйtilor beneficiarilor pentru о via!й independentб in comunitate;
7) consilierea psiho_socialё qi sprijin pentru pйrinti/ingrijitori in vederea depй;irii situatiilor
1) respectului necondi{ionat al

de

qiz6.

Capitolul III

ORGANIZAREA ýI FUNCTIONAREA SERVICIULUI
Sec{iunea 1-а

10. Pornind de

Competenfele 9i drepturile prestatorului de Serviciu
lamodul de organizare 9i functionare а Serviciului prestatorul de serviciu rca|izeazё"

urmёtоаrеlе competen{e :
1) presteazё serviciul in conformitate cu standardele minime de calitate ale acestuia, potrivit
prevederilor legislaliei;
2) utilizeazё рrосеdurа privind plasarea, suspendarea qi incetarea plasamentului beneficiarului
in Serviciu inbazadeciziei structurii teritoriale de asistentй socialй qi recomandйrile echipei
multidisciplinare de specialiqti, comisiei pentru protectia copilului aflat in dificultate, in
cazul copiilor;
3) asigurё Serviciul cu personal, in condiliile standardelor minime de calitate gi in functie de
пumйrul de benefi ciari plasati;
4) asigurё cazatea, supravegherea sйnйtёtii 9i ingrijirea beneficiarului plasat in Serviciu;
5) asigurё dotarea spatiului cu destinalie de prestare а serviciului cu inventarul qi utilajul
necesaI, conform standardelor minime de calitate;
6) asigurб evidenta contabilё;
7) suроrtё cheltuielile de gospodйrire pentru intre{inerea 9i deservirea imobilului conform
prevederilor legale;
8) asigurё beneficiarii Serviciului сu alimentatie, obiecte de igienё personalё 9i medicamente
de рrimё necesitate;
9) asigurй beneГrciarilor protectie qi asistentб in cunoagterea qi exercitarea drepturilor 9i
obligatiilor lor;
10) asigurй un sistem de primire, iшеgistrаrе 9i solu{ionare а sosizйrilor qi roclamatiilor ou privire
la serviciile oferite in cadrul Serviciului;

11) colaborcazё" реrmапепt cu autoritёlile administraliei publice locale, alti speciali;ti qi
prestatori de servicii sociale pentru irrcluziunea socia16 а beneficiarilor 9i accesul lor la alte
servicii din comunitate.
11. Prestatorul de serviciu este iп drept:

1) sб colaborezs cu alli specialiqti gi sй stabileascй parteneriate cu autoritёlile administratiei
publice locale, asocia{iile obqteqti, instituliile, organizatiile qi agentii economici, in scopul
realizйrii competentelor sale, in conformitate cu legislatia;
2) sё solicite qi sё рrimеаsсё, in condiliile legii, de 1а autoritёtile publice centrale qi locale,
institutii 9i organizalii documente, materiale 9i informalii necesaro pentru exercitarea

atributiilor sale;
3) sй рrimеаsсй qi sё utilizeze asisten{a fiпапсiаrё de 1а organizatiile interna}ionale, donatorii
interni qi ехtеrпi gi sё о foloseascй in scopul realizйrii competenlelor sale legate de prestarea
serviciului respectiv, in conformitate сu legisla}ia;
4) sё exercite orice alte drepturi in conformitate cu legislatia.
Sec{iunea а 2-а
Personalul implicat in prestarea Serviciului
12. Prestatorul de serviciu asigurй func}ionarea Serviciului, in conformitate cu atributiile 9i
competentele acestuia.
13. Structura, statele de func}ii qi figele de post ale personalului Serviciului sint coordonate de
Direc{ia asisten{a socialё protec{ia familiei, in conformitate сu scopul 9i obiectivele acestuia,
manualul operational al Serviciului, рrесum gi cu prevederile legislatiei in vigoare.
1,4. Prestarea serviciilor beneficiarilor in cadrul Serviciului sint efectuate de cёtre specialiýtii
Centrului de reabilitare qi integrare socialё Anenii Noi (pedagog social, kinetoterapeut,
psiholog, medic asistent medical, logoped, asistent social infirmier q.a.), in conformitate cu
planul individual de asistentё 9i Standardele minime de calitate.
15. ýeful Centrului de reabilitare qi integrare socialё Anenii Noi angajeazё personalul in baza
contractului individual de muпсё sau, duрй caz, iп baza contractului de prestйri servicii,
conform prevederilor legislatiei in vigoare.
16. Structura teritorialй de asistentй socialё efectueazё supervizarea activitёtii Serviciului.
17. Structura teritorialё de asistentй socialё аrе obligalia de а promova, de а facilita 9i de а asigura
fоrmаrеа profesionala initialё 9i continuё cu privire la asistenla qi suportul beneficiarilor din
cadrul Serviciului, рrесum gi in problemele се tin de legislatia in domeniu, destinate
personalului Serviciului.
18. Fоrmаrеа profesionalё va fi organizatбinbaza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul
Muncii, Protectiei Sociale 9i Familiei pentru dezvoltarea competen{elor profesionale teoretice
gi practice qi invё{area metodelor qi tehnicilor noi de lucru cu beneficiarii Serviciului.
19. Personalul Serviciului аrе obliga}ia sё аiЬй о atitudine atentё in rela{iile cu beneficiarul qi
persoanele implicate in procesul de incluziune а acestuia, рrесum qi sё-qi exercite cu
operativitate qi eficientё atributiile stabilite рriп fi;a de post.
Sec{iunea а 3-а
Competen{ele personalului din саdrчl Serviciului
20. ýeful Centrului de reabilitare qi integrare socialё Anenii Noi este responsabil de:
1) planificarea 9i organizarea administrёrii tuturor resurselor financiare qi materiale ale Serviciului,
precum qi de funclionarea acestuia iп concordantб cu prevederile prezentului Regulament qi
Standardele minime de calitate;
2) otgжtizarea 9i monitorizarea activitйtii personalului din cadrul Serviciului care presteazй
servicii, conform fi gelor postului;
3) asigurarea соlаЬоrёrii personalului Serviciului cu alli specialiqti din centru, alte institutii,
organizatii sau alte grupuri de suport comunitar in asistenta qi suportul special al beneficiarului;
4) 1inerea 9i actualizarea evidentei beneficiarilor Serviciului;
5) monitorizжea implementйrii planurilor individualrtzate de asistentё ale beneficiarilor;
б) rezolvarea situaliilor do crizё аlо benoficiarilor Serviciului qi а incidontolor;
7) referirea ЬепеГrсiаrului сёtrе alte servicii;

8) coordonarea activitйtii sale cu prestatorul de serviciu, in scopul luйrii deciziilor cu privire 1а
interventiile specialigtilor Serviciului;
9) prezentarea prestatorului de serviciu а informaliilor, formularelor qi rapoartelor privind
activitatea specialigtilor Serviciului, рrесum gi starea qi situa}ia beneficiarilor admiqi in

Serviciu;

1

0) identifi catearesurselor suplimentare pentru activitatea Serviciului.

21. in activitatea sa, ;eful Serviciului se cёlбuzeqte de actele normative gi legislative in vigoare,
dispozi{iile autoritй{ilor administra{iei publice centrale gi 1осаlе, de prezentul Regulament 9i
standardele minime de calitate.
22. Р edagogul social este responsabil de:
1) elaborarea qi aplicarea testelor, chestionarelor pentru beneficiar gi familia acestuia, precum
gi pentru alte реrsоапе implicate in procesul de ingrijire а beneficiarului;
2) planificarea 9i realizarea activitёtilor educative 9i de dezvoltare а abilitйlilor beneficiarilor in
baza necesitёtilor identificate in procesul de evaluare а beneficiarului 9i de consultare cu
familia/ingrij itorul acestuia;
3) consilierea familiei pentru reducerea riscului de abandon 9i institulionalizare а persoanei cu
dizabilitёli, рrесum 9i elaborarea recomandйrilor pentru petrecerea timpului liber, activiteflle
educationale, dezvoltarea abilitafilor pentru о чiаtё cit mai independentё;
4) implementarea planurilor individuale de asistentё а beneficiarilor ре perioada plasamentului
in Serviciu;
5) inregistrarea intr-un registru а intervenliilor privind f,tесаrе beneficiar.
23. Asistentul medical este responsabil de:
1) inregistrarea intr-un registru а interven}iilor privind fiecare beneficiar;
2) асоrdжеа asistentei medicale qi administrarea medicatiei, in caz de necesitate, recomandatё
de сёtrе medicul de familie sau de сёtrе medicii specialipti din cadrul instituliilor medicale;
prestarea
serviciilor de kinetoterapie;
3)
4) monitorizarcastйrii sёnёtёlii beneficiarului ре perioada aflйrii in serviciu, inclusiv principalii
indicatori vitali: pulsul, tensiunea аrtеriаlй, frecven}a respiratorie etc.
24. Lucrёtorul social este responsabil de:
1) ingrijirea qi igiena personalй а beneficiarilor;
2) suportul beneficiarilor in procesul de alimenta}ie;
3) sрёlаrеа veselei qi tacimurilor;
4) asigurarea ordinei 9i curёteniei in spatiile comune, precum qi in spatiile personale ale
benefi ciarilor Serviciului ;
5) insolirea beneficiarilor in cadrul diferitor activitёli, atit in interiorul, cit qi in afara incйperilor
unde se presteazЁ Serviciul.
25. in vederea realizйrii competentelor functionale аlе Serviciului, geful Serviciului implicё qi alt
personal а1 Centrului de reabilitare qi indegrare social Anenii Noi in prestarea sorvioiilor, in
funclie de necesitйlile beneficiarilor.
26. Serviciile de alimentatie а beneficiarilor se rea|tzeaz6,de cёtre personalul angajat in aceste scopuri
in cadrul Centrului de reabilitare qi integrare socialё Anenii Noi.
Secfiunea а 4-а
Admiterea in serviciu
27. Pentru examinarea eligibilitёtii admiterii in Serviciu, solicitantul, depune о сеrеrе scrisй la
asistentul social comunitar sau la structura teritorialё de asisten}ё socialй din rаzё teritorialё se
afla domiciliul, reqedinfa sau se gйseqte acesta.
28. Сеrеrеа solicitantului este inso{itё de urmбtоаrеlе documente:
1) copia actului personal de identitate;
2) copia actului de identitate а persoanei cu dizabilitёli care urmеаzё а fi plasatё in Serviciu;
3) copia certificatului de dizabilitate qi capacitate de muпсё а persoanei cu dizabilitёli care
urmеаzй а fi plasatй in Serviciu;
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4) extrasul-trimiterea (formularulnr.27le), fiqa medicalё de ambulatoriu а porsoanei adulte cu
dizabilitёtii (fоrmulаr ш.25lе) sau carnetul de dezvoltare а copilului (formular rc.tl2lе),
caro urmeazdaflplasat in Serviciu;
5) acordul in scris al beneficiarului sau reprezentantului legal in cazul beneficiarului minor ori
declarat incapabil de instan{a dejudecatй;
6) copia hоtйrбrii judecйtoreqti qi а deciziei autoritёtii tutelare privind instituirea tutelei, in саzul
beneficiarului care а fost declarat incapabil.
29. дsistentul social, sau, duрё caz, specialistul responsabil din cadrul structurii teritoriale de asisten{1
socialё primeqte соrеrеа solicitantului, iпsоlitё de actele prevёzute la punctul 28 al prezentului
Regulament, qi о transmite echipei multidisciplinare de specialiqti pentru efectuarea evaluЙrii
complexe. дsistentul social comunitar sau specialistul responsabil, duрё саъ cete solicitantului,
cara ainregistrat сеrеrеа, рrеgйtirеа actelor prevёzute la punctul 28 а| ptezentului Regulament,
iп caz сй acestea lipsesc sau sint incomplete.
30. Echipa multidisciplinarё de specialiqti ana|izeazё"documentele solicitantului in cadrul unei qedinle
qi efectueazб evaluarea соmрlехё. In cazul in care prestatorul de serviciu este о asociatie
obgteascё, echipa multidisciplinarё de specialigti este instituitё de сёtrе autoritatea administra}iei
publice locale cu care асеаstё asociatie а incheiat acord de colaborare privind prestarea

serviciului.

31. Ulterior, Echipa multidisciplinarё de specialiqti transmite cererea solicitantului, cu actele anexate
qi evaluarea соmрlехй structurii teritoriale de asistentё socialё.
32. Structura teritorialё de asistentЁ socia16, in соmuп cu prestatorul, dupl examinarea dosarului 9i in
termen de maximum 3 zile, decide asupra prestйrii Serviciului solicitantului in baza criteriilor de
admitere а beneficiarilor in Serviciu, specificate in anexa la prezentul Regulament.

33. Structura teritorialё de asisten{ё socialё refuzб, prestarea serviciului solicitantului atunci cind
persoana cu dizabilitЁ{ii care urmеаzё а fi plasatё in Serviciu nu se incadreazЁ in criteriile de
id*itere in Serviciu, specificate in anexa |а prezentul Regulament, lipsesc documentele
specificate la punctul 28 a|ptezentului Regulament sau evaluarea complex6.
34. Structura teritorialй de asisten!й socialё соmuпiсё in scris despre refuzul sЙu motivat de а acorda
solicitantului serviciul in termen de 3 zile luсrёtоаrе de 1а luаrеа deciziei.
35. Plasarea beneficiarului in Serviciul prestat de сёtrе о asocia{ie оЬ;tеаsсё se efectueazй in temeiul
acordului de соlаЬоrаrе privind prestarea serviciului de сёtrе asociatia obqteascё, semnat intre
organul executiv al acesteia qi autoritatea administratiei publice locale respective qi in temeiul
deciziei structurii teritoriale de asistentё socialй.
3б. Оdаtё cu plasarea beneficiarului in Serviciu iп condi}iile prezentului Regulament, specialigtii
Serviciului intocmesc planul individualizat de asisten{ё qi introduc in registrul de evidenф а
plasamentelor in Serviciu urmйtoarele informa}ii
1) datele de identitate ale beneficiarului plasat in Serviciu qi аlе persoanelor care il ingrijesc;
:

2) perioada plasamentului;
3) diagnosticul benefi ciarului.
37. Solicitantul Serviciului, ре de о parte, qi 9efu1 Serviciului, ре de аltё parte, semneazё un acord de

colaborare.

Acordul de colaborar е precizeazб:
1) obiectivele stabilite in cadrul planului individualizat de asisten{й а beneficiarului;
2) datainceperii qi incetЁrii plasamentului;
З) responsabilitёtile solicitantului Serviciului, рrесum qi responsabilitalile specialigtilor
Serviciului ре perioada plasamentului beneficiarului in Serviciu;
4) cauzele саrе pot determina suspendarea ori incetarea plasamentului;

5) obliga{ia qefului Serviciului de а informa in scris solicitantul cu privire 1а orice situalie,
care ж determina incetarea plasamentului beneficiarului inainte de termenele stabilite.
38. Asistenta medicalй а beneficiarului, in caz de necesitate, este asiguratё de сйtrе institutiile medicosanitare, in conformitate cu actele normative in vigoare.
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39. in scopul asigurйrii accesului solicitarЦilor la Serviciu, structura teritorialй de asistentё socialё, in
comun cu unitёlile de asisten!ё socialё qi qeful Centrului de reabilitare 9i indegrare social Anenii
Noi, 1ine eviden}a solicitanlilor gi еlаЬrэrеаzбuп grafic anual privind prestarea Serviciului.
Secfiunea а 5-а

obliga{iile beneficiarului plasat in Serviciu
40. Promovarea gi respectarea drepturilor beneficiarilor Serviciului revine in principal managerului
de caz qi porsonalului Serviciului, Consiliul raional Anenii Noi in teritoriul сёrоrа este plasat
beneficiarul.
41. Beneficiarul Serviciului ori reprezentantul lui legal, dupё саъ are dreptul:
1) sб fie informat аsuрrа drepturilor 9i obligaliilor gi sё fie consultat cu privire 1а toate deciziile
саrе il privesc;
2) sй beneficieze de drepturi de asigurйri sociale 9i drepturi de asisten{ё socialё acordate in
condiliile 1egii;
3) sё aplice plAngeri qi reclama{ii privind plasamentul in Serviciu;
4) sё fie plasat intr-un mediu fizic accesibil qi sigur, conform necesitёlilor sale de virstё 9i
asisten!ё, qi cit mai apropiat de mediul familial;
5) sй-qi exprime liber opliunile 9i sё i se respecte opinia;
6) sё beneficieze de educatie, tinind cont de opinia 9i capacitйlile acestuia;
7) sй рrimеаsсё vizitatori, sё comunice 9i sй аiЬё intrevederi private сu persoanele apropiate;
8) sё fie asistat qi sprijinit de personalul Serviciului;
9) sё i se рёstrеzе 9i utilizeze datele personale in siguran{й 9i confidenlialitate.
42. Beneficiarul Serviciului 9i reprezentantul sёu legal, duрё caz, au urmйtoarele obligatii:
1) sё comunice prestatorului de serviciu sau managerului de caz, in termen de 2 zi1re lucrёtoare
despre orice eveniment de паturё sё conducё 1а modificarea, suspendarea sau incetarea
dreptului de а fi plasat in Serviciu;
2) sё se prezinte qi sё participe, 1а solicitarea managerului de caz,la qedinte pentru intocmirea
planului individuali zat de asisten{ё;
3) sй colaboreze cu managerul de caz qi specialiqtii Serviciului;
4) sё respecte tеrmепеlе acordului de соlаЬоrаrе semnat cu ;eful Serviciului;
5) sё respecte regulile interne ale Serviciului.
43. In baza prezentului Regulament, fiecare prestator care instituie Serviciul elaboreazб regulile
interne de functionare сu prevederi specifice, condilii concrete de prestare а Serviciului, in

Drepturile

9i

сопсоrdап{ё cu prevederile legale.

Sec{iunea а б-а
prestйrii Serviciului
ечаluаrеа
Monitorizarea 9i
44. ýeful Serviciului monitorizeazё prestarea Serviciului fiесйrui beneficiar qi intocmeqte un raport
de monitorizate, care este anexat 1а dosarul beneficiarului.
45. Rezultatul procesului de monitorizare este adus la cunoqtinfa solicitantului Serviciului 9i
beneГtciarului in mod accesibil, in functie de nivelul de in{elegere al acestuia.
46. Centrului de reabilitare qi integrare socialё Anenii Noi prezintё, la сеrеrеа asistentului social sau
structurii teritoriale de asisten{Ё socialй, informatii despre activitatea lor in privin{a
benefi ciarilor serviciului.
47. Specialiqtii din cadrul structurii teritoriale de asistentб socialё ечаhrcаzё, anual activitatea
Serviciului inbazarapoartelor de monitorizareprezentate de сёtrе ;eful Centrului de reabilitare
qi indegrare social 9i in conformitate сu Standardele minime de calitate.
48. Speciali;tii din cadrul structurii teritoriale de asistentй socialЁ еlаЬоrеаz6,iпЬаzаrароаrtеlоr de
monitorizare а serviciilor acordate, un rароrt anual de evaluare а eficientei qi impactului
serviciului.
Sec{iunea а 7-а
Susрепdаrеа 9i incetarea plasamentului Ьепеfiсiаrului in Serviciu
49. Suspendarea sau incetarea plasamentului se face cu respectarea prevederilor prezentului
Regulamont, а Standardelor minimo de calitate аlе Sorvioiului 9i а prevederilor acordului de
colaborare, semnat de сёtrе solicitantul Serviciului cu qeful Serviciului.

50. Suspendarea sau incetarea plasamentului

in

Serviciu se efectueazб la propunerea qefului

Serviciului qi in temeiul deciziei struoturii teritoriale de asistentй socia16, conform urmйtоаrеlоr
criterii:
1) finalizarea perioadei de prestare а serviciului stabilitё in decizia de admitere а beneficiarului
in Serviciu gi in acordul de colaborare;

2) existenla uпоr circumstan{e care аr putea afecta integritatea fizicё, sau psihicЙ а unuia dintre

beneficiarii Serviciului;

3) s-a sesizat faptul сё plasamentul este iп detrimentul beneficiarului.

5I". Suspendarea sau incetarea plasamentului beneficiarului in Serviciu se face doar сu ayizЖea
solicitantului, cu cel putin 5 zile lucrйtoare inainte de incetarea sau suspendarea plasamentului

beneficiarului.

Sec{iunea а 8-а

Modul de finan{are

а

Serviciului

52. Serviciul este finantat din urmбtоаrеlе surse:
1) bugetul consiliului raional;
2) mijloacele speciale;
3) alte surso, conform legislatiei.
53. Salarizarea personalului Serviciului se efectueazё сопfоrm legislatiei in vigoare, iп baza
devizului de cheltuieli al Centrului de reabilitare qi integrare socialй Anenii Noi, aprobat de сёtrе

Prestator'

Апехё

la Regulamentul privind organizarea
qi functionarea S erviciului social "Respiro'o

CRITERIILE DE ADMITERE

Ьепеfiсiаrilоr in serviciu
1. in procesul examinёrii cererilor de plasare in Serviciu а beneficiarilor se iau in considerare
а

urmёtoarele criterii:
1) posesia gradului sever de dizabilitate, cate atestё necesitatea de ingrijire permanentй din
partea altei persoane;
2) imposibilitatea de а se deservi de sine stёtёtor sau de а fi plasat pentru ingrijire 9i
supraveghere intr_un alt serviciu, pentru perioada cind familia, rudele sarr persoana implicatё
iп ingrijirea continuё necesitб un repaus de maximum 30 de zile ре ап;
3) starea de sйrrёtаtе а beneficiarului certificatб, care permite plasarea acestuia in Serviciu qi nu
pune in pericol integritatea celorlalli beneficiari;
4) documentarea de сёtrе asistentul social а1 profilului beneficiarului in conformitate cu
managementul de caz;
5) compatibilitatea de virstё а beneficiarilor plasali in Serviciu.

2. tn urmа examinйrii criteriilor de corespundere, structura teritorialй de asisten{ё socialё emite о
decizie prin саrе:
1) арrоЬЁ beneficiarul spre plasament in Serviciu;
2) арrоЬб beneficiarul spre plasament in Serviciu dar condilionat, cu scopul finalizбrii unor
proceduri suplimentare de investigaJie;
3) refuzй plasamentul beneficiarului in Serviciu;
4) recomandй beneficiarului alte servicii.

la decizia

CR

Апеха пr.2
пr.Oбl14 din 22.12.2020

STANDARDELE MINIME

de calitate репtru Serviciul social 6'Respiro"

Capitolul I

ACCESUL LA SERVICш
Sec{iunea 1-а
Iпfоrmаrеа - standardul 1,
prestatorul
activitatea de informare а populatiei qi de promovare а
desfEqoarё
de serviciu
L.
Serviciului, inclusiv in forme accesibile persoanelor cu dizabilitёti.
2. Prestatorul de Sorviciu:
1) pune 1а dispozitia populatiei, in condiliile legii, materiale informative (materiale tipйrite,
inregistrйri audio-video etc.) privind specifi cul Serviciului;
2) asigurё prezenta in materialele informative а datelor accesibile, actlalizate |а zi сu referire
1а scopul gi principiile de prestare а Serviciului, stabilirea eligibilitёtii persoanelor care
solicitё plasarea in Serviciu, actele се trebuie prezentate de solicitant sau reprezentantul sёu
legal, conditiile de prestare а serviciului, mediul, calificarea personalului Serviciului,
precrrm gi termenii-cheie ai acordului de colaboraIe cu managerul de caz qi а procedurii de
solulionare а plingerilor;
3) asigurё persoanelor cu dizabilitйli, reprezentanlilor 1оr legali qi familiei 1оr posibilitatea sё
ytziteze Serviciul pentru а cunoagte condiliile qi modul de prestare а serviciului, personalul
etc.;

4) organizeazй intilniri cu alti prestatori de servicii sociale, servicii de educatie, sЙпбtаtе,
reprezentanti ai autoritёtilor administratiei publice locale, asocialii ob;te;ti, in vederea
iпfоrmйrii cu privire la activitatea Serviciului, criteriile de admitere, tipologia beneficiarilor
pentru care este destinat Serviciul etc.

Sec{iunea а 2-а
Ечаlчаrеа necesitй{ilor poten{ialilor beneficiari
ai serviciului - standardul2
3. Plasamentul in Serviciu este realizat in urmа ечаluйrii initiale qi evaluйrii complexe а situatiei
persoanei сu dizabilitёti severe, care urmеаzё"аfi plasatйin Serviciu.
4. Psrsoanele cu dizabilitйli severe sint admise in Serviciu numai dасё acesta 1е satisface necesitёlile
9i le оfеrё asistenta песеsаrй, identificatё in urma procesului de evaluare.
5. Asistentul social care activeazdinteritoriul primйriei iп а сйrеi razё teritorialё se afla domiciliul,
regedin}a sau se gёse;te solicitantul, efectueazё о ечаluаrе initialё а persoanei cu dizabilitф
severe саrе necesitб а fi plasatё in Serviciu gi intocmeqte un raport de evaluare inilialё.
б. in cazurile in care so stabile;te necesitatea рlаsйrii persoanei сu dizabilitё}i severe in Serviciu,
asistentul social va efectua evaluarea соmрlехй а persoanei respective, рrесum 9i а situaliei
solicitantului.
7. Evaluarea соmрlехб se efectueaztr in соlаЬоrаrе cu specialigtii in domeniu din саdrul echipei
multidisciplinare de specialiqti (asistent social comunitar, lucrбtor social, medic de familie,
pedagog, psiholog etc.), cu participarea obligatorie а solicitantului qi а potentialului beneficiar ar
Serviciului. Aceasta implicё vizite la domiciliu qi gedin{e ale specialigtilor in domeniu.
8. Raportul de evaluare соmрlехё а persoanei cu virsta de pinё la 18 ani include numele, prenumele
copilului, statutul copilului, data,luna, anul 9i locul nagterii, adresa, componenta familiei qi relalia
lui cu aceasta, alte contacte sociale, cronologia evenimentelor semnificative din viata copilului,
necesitйlile emolionale ale copilului, descrierea capacitёlii de autoingrijire, autonomia реrsопаlё а
copilului, starea gепеrаlё de sёnбtate, greutatea, regimul alimentar (inclusiv preferintele
alimentare), vёzul, auzul, comunicarea, limbajul, locomotia, mobilitatea gепеrаlё, medicatia
счrепtё, sйnйtatea mепtаlё 9i dezvoltarea cognitivй, abilitёlile do invёtare, proooupfuiloo
necesitйlile culturale, siguranJa реrsопаlй, posibilele riscuri pentru copil, dependenla de substante

nocive (droguri, alcool, tutun etc.), serviciile sociale de care а beneficiat anterior, compatibilitatile
cu ceilalli beneficiaTi din serviciu unde va fi plasat, alte date relevante despre copil.
9. Raportul de ечаluаrе соmрlехй а persoanoi сu viTsta de peste 18 ani include numele, рrепumеlе,
data gi locul naqterii, starea civilЁ, capacitatea de exerciliu, domiciliul, descrierea capacitёtrii de
autoingrijire, autonomia personalё, descrierea stfuii generale de sirrёtate, greutёtii, regimului
alimentar (inclusiv preferin{ele alimentare), vёzului, auzului, comunicёrii, limbajului, locomoliei,
mobilitalii generale' medicatiei сurепtео sйпйtёtii mentale qi dezvoltйrii cognitive, stйrii
emolionale, limitйrile func}ionale, рrеосuрёrilе, necesitёlile culturale, siguran[a persona16,
posibilele riscuri pentru solicitant, relatia cu familia 9i alte contacte sociale, consumul de substan{e
nocive (droguri, alcool, tutun etc.), compatibilitatea cu ceilalti beneficiari din Serviciul unde va fi
plasat, alte date relevante despre adultul, care urrпеаzё, а fi plasat in Serviciu.
10. Rapoartele de evaluare соmрlехЙ sint anexate la dosarul beneficiarului. Datele sint pбstrate iп
regim de confidentialitate, conform prevederilor legale.
11. Solicitantul/beneficianilreprezentantul legal аrе acces laraportul de evaluare inilialё qi laraportul
de evaluare соmрlехй.

Capilolul II
PLASAMENTUL IN SERVICIU

Sec{iunea 1-а
Prospectarea condi{iilor de via{i qi de asisten{f,
iп serviciu - standardul3
12. Solicitanlii Serviciului 9i potenlialii beneficiari аu dreptul sй viziteze Serviciul anterior
plasamentului.

Serviciul timp de о jumёtate de zi
(cel putin) pentru a-i cunoaqte ре ceilalli beneficiari, а se intilni cu managerul de caz, personalul,
а vedea саmеrа ре care urmеаzй sй о ocupe potentialul beneficiar qi a-i face cuno;tintё (dасё е
cazul) cu persoana сu саrе va impйrti camera.
14. Potentialul beneficiar este stabilit in plasamentul de prob6, durata cйruia nu ча depЙgi, duрё caz,
una sau dоuё zile, pentru а se stabili compatibilitatea acestuia cu stilul de viatЁ din Serviciu 9i cu
сеilаЩi beneficiari, dupб caz.
15. Noul venit gi ceilalli beneficiari din Serviciu sint consultali in functie de nivelul de inlelegere,
pentru definitivarea deciziei la sfirqitul perioadei de рrоЬй.
1б. Dасё necesitёlile specifice ale potentialului beneficiar nu corespund specificului Serviciului ori
potentialul beneficiar пu este acceptat de beneficiarii plasati, in functie de motivele respingerii,
acesta va fi plasat, dчрё caz, intr-o аltё саmеrё, sau cazul acestuia va fi referit intr-un alt centru
sau tip de serviciu social.
17. ýeful Serviciului va preciza in scris structurii teritoriale de asistentб socialё, beneficiarului sau
solicitantului motivele schimbйrii plasamentului sau ale respingerii din Serviciu, precum qi
modul de contestare а deciziei.
Sec{iunea а 2-а
Pregitirea beneficiarilor pentru plasament - standardul4
18. 1п urmа deciziei de plasament iп Serviciu, in perioada de рrоЬё fiecare beneficiar, in funclie de
necesitёlile individuale, are dreptul la asisten{б qi sprijin individual intens in vederea adaptйrii
emotionale, protectiei vietii gi sйпёtёlii.
19. Perioada de asisten!й intensivё este stabilitй de managerul de саz,iп baza evaluйrii complexe а
necesitйlilor benefi ciarului.
20. Prestatorul de serviciu, in соmuп cu mапаgеrul de caz si personalul angajat in Serviciu, оfеrё
beneficiarului о реriоаdй de asistentё 9i ingrijire intensivё.
21. Perioada de pregёtire pentru plasament se rca|izeazй, in mod obligatoriu,inbaza unui plan
individualizat de asistentб 9i va include activitйli alimentare, ingrijire 9i supraveghere, asistentЙ
socialё, activitёti educative, instructive qi terapeutice destinate dezvoltйrii qi cregterii nivelului
de autonomie qi socializare abeneficiarului.
Sec{iunea а 3-а
Planul individualizat de asisten{ii - standardul5

13.

Solicitanlii Serviciului

gi poten{ialii beneficiari pot sбчizitеzе

22. Serviciul asigurё о planificare individualizatb а serviciilor pentru fiecare beneficiar, iп Ъаzа
Planului individuali zat de asisten{й.
23. Planul individualizat de asisten{й se еlаЬоrеаzё,iпЬаzа ечаluйrii iniliale qi evaluйrii complexe а
cazului benefi ciarului.
24.Laelaborarea Planului individualizф de asistenli participё echipa multidisciplinarй de specialigti
ai Serviciului, solicitantul qi beneficiarul.
25. Planul individuali zat de asistentё stabilegte obiectivele се trebuie atinse in perioada plasamentului,
factorii care determinй vulnerabilitatea beneficiaTului 9i саrе trebuie inlёtura{i, actiunile се
trebuie intreprinse 9i in се interval de timp, serviciile asigurate beneГlciarului ре perioada
plasamentului in Serviciu, рrесum gi persoanele implicate in realizarea Planului.
2б. Planul individualizat de asistentё conline, de asemenea, planificarea conditiilor in calo se vа
efectua suspendarea qi incetarea plasamentului in serviciu, individual pentru fiecare beneficiar.
27. Responsabilitatea coordonйrii serviciilor incluse in Planul individualizat de asisten{ё revine
managerului de caz. in cazul in care beneficiarul necesitё qi alte servicii decit cele ре care le
poato asigura Serviciul, acestea pot fi acordate de alti prestatori de servicii sau institulii
specializate qi vor fi incluse in Plan.
Planul
individualizat de asistentё este semnat de geful Serviciului, 9i de solicitantul Serviciului.
28.
29. Planul individualizat de asistentй constituie baza acotdului do colaborare semnat intre acegtia.
30. ýeful serviciului este responsabil de monitorizarea implementёrii planului individualizat de
asisten}ё а beneficiarului plasat in Serviciu.
Sec{iunea а 4-а
interne
ale Serviciului - standardul б
Regulile соmuпе
31. Serviciul sprijinё beneficiarii pentru са ace;tia sё-;i stabileasci prin consens (in func{ie de nivelul
de inlelegere) qi sё respecte reguli comune de comportament in cadrul Serviciului.
32. Managerul de см asigurё beneficiarilor sprijin pentru а stabili qi respecta regulile scrise sau
nescrise de comportament in cadrul Serviciului.
33. Regulile соmuпе se referб 1а accesul la serviciu, рёstrаrеа igienei qi curйleniei, otgantzжea
activitafilor, relatiile cu personalul Serviciului, restric{iile privind fumatul, consumul de bйuturi
alcoolice, utilizarea drogurilor, precrrm qi la alte elemente ale vietii personale 9i de coabitare.
Sec{iunea а 5-а
Condi{ii de locuit ale beneficiarului - standardul7
34. Conditiile generale de locuit corespund scopului qi obiectivelor procesului de prestare а
Serviciului.
35. Serviciul oferб beneficiarului uп mediu sigur, accesibil qi confortabil, аsеmйпйtоr mediului
familial.
36. Serviciul functioniazё"insediul Centrului de reabilitare qi indegrare social Anenii Noi, astfel incit
sй реrmitё accesul beneficiarului 1а toate resursele gi facilitafile acesteia.
37. Serviciul dispune de dormitoare pentru beneficiari, саmеrё de zi, Ьuсёtйriе 9i spatii igienicosanitare corespunzёtoare numёrului 9i necesitafi lor benefi ciarilor.
38. Prestatorul de serviciu asigurё beneficiarul cu dreptul la intimitate, spatiu personal qi
confidentialitate intr-un mod cit mai apropiat de mediul familial.
39. Prestatorul de serviciu asigurё incёperile сu mobilierul gi decorul minim necesar, care sй
corespundё necesitёlilor evaluate ale beneficiarilor, sё prezinte sigurantё in utilizare 9i sё fie
accesibile acestora.
40. Serviciul аrе un aparat de telefon in functie, accesibil tuturor beneficiarilor.
41. Spatiile interioaTe 9i cele exterioare sint adecvat iluminate.
42. Fiесаrе beneficiar dispune de un spatiu locativ саrе include dormitorul qi spatii соmuпе din
1осuiп{ё.

43. Fiecare beneficiar are un spatiu locativ total de minimum 9 m2 9i peste поrmё 10 m2 iп cazu|
beneficiarilor care ftilizeazбpermanent un scaun cu rotile.
44. Suprafala camerei de zi gi а Ьuсёtйriеi corespunde numёrului gi necesitёtilor beneficiarilor.
45. in serviciu pot fi plasa{i mахimum б beneficiari, cu conditia respectйrii spatiului minim locativ
pentru fiecare beneficiar.
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46. BeneficiaTii care uti|izeazdpernranent un scaun cu rotile sint plasati la etajul unu.

47. Вuсёtйriа 9i spaliile igienico_sanitare dispun de instalatii qi echipamente minime necesare
utilizйrii lоr сопfоrm destina}iei.
48. Beneficiarul аrе acces liber 1а spatiile Serviciuluio cu respectarea drepturilor celorlalli beneficiari,
сопfоrm Regulamentului intern al Serviciului.

49. intr-o саmеrё sint plasate persoane de acela;i sex, in baza consim{Ёmintului reciproc al acestora
(in funclie de nivelul de intelegere) 9i al reprezentantilor lor legali duрй caz, duрй evaluarea
compatibilitёlilor 9i а riscuTilor coabitёrii.
Sec{iunea а 6-а

Asistenfa 9i suportul - standardul8
50. Beneficiarii sint protejali, ingrijili qi sprijinili continuu de managerul de caz 9i personalul
Serviciului corespunzёtor nevoilor lоr fizice qi emolionale, iп conformitate сu Planul
individualizat de asistentй, necesitёlilor, intereselor gi preferinlelor acestora.
51. Prestatorul de serviciu asigurё cazatea qi condiliile igienico-sanitare, рrесum 9i din punctul de
vedere cantitativ qi calitativ hrапа, echipamentul necesar beneficiarilor.
52. Prestatorul de serviciu supravegheazё starea de sйпёtаtе, asigurё асоrdаrеа primului ajutor
medical de сёtrе personalul Serviciului qi ingrije;te permanent Ьепеfiсiаrul.
53. S'erviciile sociale sau medicale suplimentare prevйzute in Planul individualizat de asistentё, care
пu sint acordate in cadrul Serviciului se presteazё, in conformitate cu legislatia in vigoare, 1а
recomandarea managerului de caz.

54. Prestatorul de serviciu asigurё menjinerea relatiilor personale ale beneficiarului, precum 9i
contactele directe cu persoanele саrе sint responsabile de ingrijire, rudele, precum qi cu alte
persoane fatй de care beneficiarul, inclusiv се1 minor, are dezvoltate legёturi de ata;ament, dасё
acest lucru nu contravine interesului lоr.
55. Prestatorul de serviciu аsigurё suport emotional qi un climat favorabil dezvoltйrii personalitёlii
beneficiarului, inclusiv cel minor, precum 9i posibilitбti de petrecere а timpului liber 9i de
socializare qi dezvoltare а relatiilor beneficiarilor cu comunitatea.
56. Prestatorul de serviciu incurajeazЁ 9i sprijinй beneficiarul sё participe la desЙqurarea activitЙlilor
din cadrul Serviciului gi sё-gi asume responsabilitёli conform dezvoltйrii 9i gradului sёu de
maturitate.

57. in luarea deciziilor care ii privesc in mod direct sau indirect ре beneficiari, prestatorul de serviciu
solicitб qi ia in considerare opiniile acestora, in raport cu virsta qi gradul de maturitate, рrесum
qi ale reprezentantului lor legal, 9i аlе altor persoane importante pentru beneficiar, duрё caz.

Sec{iunea а 7-а
inregistrarea qi pistrarea datelor - standardul 9
58. Prestatorul de serviciu арliсё politici qi proceduri scrise de inregistrare, utilizare qi рйstrаrе а
datelor aferente procesului de furnizare а serviciilor. Acestea se inregistreazё, utilizeazё qi se
рйstrеаzё conform politicilor gi procedurilor stabilite de prestatorul de serviciu, cu respectarea
рлrечеdеrilоr legale.
59. inregistrarea qi arhivarea datelor se efectueazб" ctt promptitudine, in conformitate cu prevederile
legale, normele metodologice stabilite gi Manualul operational al Serviciului.
60. Datele referitoare la beneficiarii Serviciului (evaluйrile, planurile individuale de asisten}ё,
contractele etc.) se рЁstrеаzй in regim de confidenlialitate de prestatorul de serviciu. Se asigurё
accesul neconditionat al beneficiarilor sau reprezentantului legal 1а datele care il privesc ре
beneficiar.
б1. in situalii speciale, cind este necesar acordul scris al beneficiarului sau al reprezentantului sйu
legal privind furnizarea uпоr informatii personale, prestatorul de serviciu арliсй proceduri scrise
privind utilizarea sau еliЬеrаrеа rrnor documente continind datele beneficiarilor.
62. Prestatorul de serviciu arhiveazё datele in dosare 9i 1е рёstrеаzб iп condi}ii de securitate, le
actualizeazё qi le tltilizeazбin conformitate cu prevederile legale.
Secfiunea а 8-а
Рrосеdurа de solutionare а plingerilor - standardul 10
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б3. Serviciul de}ine gi aplicё о рrосеdurё sсrisё, сlаrё 9i eficientё de solutionare а plingerilor cu privire
la serviciile prestate.

64. Plingerea poate fi depusё in scris de сйtrе beneficiarul Serviciului, reprezentantul sйu legal,
familia acestuiao autoritйlile administraliei publice locale de nivelul intii sau nivelul al doilea,
altй persoanй ter[ё.

б5. Procedura de solu{ionare а plingerilor este aplicabilй fiесёrui beneficiar, fiindu-i accesibi16 in
forma stabilitё de prestatorul de serviciu in func{ie de nivelul acestuia de intelegere. Acesta poate
solicita sprijin din partea personalului Serviciului pentru а inregistra о plingere privind prestarea
serviciulrri.
бб. Prestatorul de serviciu,geful Serviciului, managerul de cazsialtpersonal al Serviciului garanteazё
сй nu vor aplica repercusiuni beneficiarului са urrnare а inregistrйrii ori solu{ionйrii plingerii
acestuia.
б7. Managerul de caz pбstteazё intr-un registru special 9i 1а dosarul beneficiarului inregistrйri ale
tuturor plingerilor, рrесum qi аlе mёsurilor luate pentru rezolvarea 1or.

Capitolul III
PREVENIREA FORMELOR DE VIOLENTД

Sec{iunea 1-а
Рrечепirеа fоrmеlоr de violen{i аsчрrа Ьепеfiсiаrчlui - standardul 11
б8. Prestatorul de serviciu asigurё informarea personalului gi а beneficiarilor Serviciului, prin
modalitёli accesibile, duрй caz, asupra procedurilor cu privire 1а prevenirea, identificarea,
semnalarea, evaluarea gi solutionaTea suspiciunilor sau а acuza{iilor de violen!ё asupra
beneficiarilor.
69. Prestatorul de serviciu рrоmочеаzё 9i aplicё mйsuri de protejare а beneficiarilor impotriva oricйrei
forme de intimidare, discriminare, violen{Ё, neglijare, exploatare, tratament inuman sau
degradant.

70. Prestatorul de serviciu asigurй mёsuri de siguran{й qi securitate legale qi necesare pentru
asigurarea protectiei beneficiarului impotriva evenimentelor qi accidentelor cu potential
чёtйmёtоr.

71. Personalul Serviciului incurajeazё qi sprijinё beneficiarii 9i reprezentan}ii sёi legali sё sesizeze
orice fоrmё de violentё din раrtеа personalului.
72. Persoanele (angajalii, membrii familiei 9i rudele beneficiarului g.a.) care identificё situafii de
violen{ё, neglijare sau exploatare а unui beneficiaT, au obligatia de а in;tiin{a imediat managerul
de caz gi prestatorul de serviciu, care adoptё mбsuri conform legii, anuntind duрё caz serviciul
medical de urgепtё, polilia, procuratura etc.
Sec{iunea а 2-а
Рrечепirеа formelor de violentй аýчрrа
personalului - standardul 12
73. Serviciul аrе un sistem de prevenire а violen}ei asupra personalului Serviciului din partea

beneficiarului.
74. Personalul Serviciului trebuie sё aibй un comportament adecvat in conformitate cu поrmеlе
deontologice, care nu рrочоасЁ violen{ё din partea beneficiarului.
75. Situatiile de violentё caIe apar sint comunicate managerului de caz, prestatorului de serviciu,
reprezentantului legal, dupб caz, 9i se discutё in cadrul qedintelor de supervizare.
7б. In situatii de violentё asupra personalului, angajatul Serviciului, manageru| de caz, prestatorul de
serviciu sau repIezentantul legal апuпtё, dupй caz, serviciul medical de urgen}Ё, polilia qi
procuratura.

Capitolul IV
RESURSE UMANE

Sec{iunea l,-a
Angajarea personalului - standardul 13
77. Serviciul dispune de о structurй qi do state de personal iп сопсоrdапtё cu misiunoa qi obieotivele
sale, pentru desйgurarea eficientЁ а procesului de prestare а Serviciului.
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78. Structura de реrsопаl а Ssrviciului include, pedagogul social asistent medical , infirmierul gi alt
personal specializat din cadrul Centrului de reabilitare qi indegrare social Anenii Noi, duрй caz,
in conformitate cu Planul individualiz,at de asistentй al beneficiarului.
79. Ponderea personalului se stabileqte gi se revizuieqte periodic de prestatorul de serviciu, репtru а
rйspunde dinamicii cerintelor benefi сiarilor Serviciului.
80. Personalul Serviciului activeazi duрё un рrоgrаm in corespundere cu Planul individualizat de
asistentё al beneficiarului.
81. Pentru fiecare pozitie а personalului Serviciului existё о fi;ё а postului in care sint prevёzute rolul
9i responsabilitёtile angajatului (calificare, experientё, abilitЁli profesionale, calitйli morale etc.).
82. Fiqele postului sint corelate cu scopul gi obiectivele Serviciului.
83. Fiесаrе angajat are calificarea, competen{a, experienta gi calitilile solicitate de fiqa postului.
84. Fiecare angajat are obligatia de а cunoaqte qi respecta prevederile fiqei postului ре саrе il осuрё.
Sec{iunea а 2-а
Х'оrmаrеа personalului - standardul 14
participё
la cursuri de formare profesionalё, pentru а dobindi abilitёtile qi
Serviciului
85. Дпgаjа{ii
cunoqtintele necesare, in scopul oferirii serviciilor de calitate 9i sporirii nivelului lor de
competente profesionale.
8б. Prestatorul de serviciu:
а) рlапifiсй formarea profesionalё ini{ialё qi continuй а personalului Serviciului, iп baza
curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protec{iei Sociale 9i Familiei qi potrivit
obiectivelor 9i standardelor minime de calitate ale Serviciului;
Ь) identificё oportunitёtile de perfectionare ale personalului Serviciului in vederea creqterii
competen{elor profesionale аlе acestora;
с) elaboreazё periodic propuneri privind programele de instruire а specialigtilor Serviciului,
сопfоrm necesitёlilor de instruire identificate, politicile, bunele practici 9i cercetёrile in
domeniu;

d) }ine evidenta instruirilor de care а beneficiat personalul Serviciului.
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