
Bucuresti-2021

Raportul este structurat pe trei capitole, dupa cum urmeaza:

1.Cadrul general si organizarea activitatii de monitorizare.

2.Constatarile rezultate din activitatea de monitorizare.

3.Recomandari.

Raport

privind vizita desfasurata la Centrul Rezidential Bucium Iasi

Aprob

Avocatul Poporului

Renate

fromemul privinJ
prevenirea torturii - MSP

AVOCATUL POPORULUI



Domeniul privind
prevenirea torturii - MNP

jRaport de vizita: Centrul Rezidenpal Bucium Ia^i, jude^ul Ia?i\

1.Cadrul general $i organizarea vizitei

Prin Legea nr. 109/2009, Romania a ratificat Protocolul optional (denumit In continuarej
OPCAT), adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia impotriva torturii i altor

jpedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptata la New York la 10
jdecembrie 1984.

jDomeniul privind prevenirea torturii in locurile de deten^e din cadrul institutiei Avocatul
Poporului indepline^te atribufiile de Mecanism National de Prevenire a torturii (MNP),
conform prevederilor OPCAT, monitorizand In mod regulat tratamentul aplicat persoanelorj
private de libertate. In acest sens, MNP poate vizita, anuntat sau inopinat, locurile In carej

persoanele sunt private de libertate, in sensul art. 4 din OPCAT.

Avand in vedere situatia exceptiona^ cu care s-a confruntat Romania in contextul
pandemiei de coronavirus, a fost necesarS aplicarea unor mSsuri ferme pentru combaterea
rSspandirii COVID-19, iar MNP, ca entitate implicatS in monitorizarea conditiilor de viatS ?i a

tratamentului aplicat persoanelor aflate in locuri de deten^e, a urmSrit permanent respectarea
prevederilor legale i a standardelor nationale i internationale in materia respectSrii drepturilor
fundamentale, precum i interzicerea torturii i a altor rele tratamente.

In temeiul OPCAT, precum i a art. 4, art. 16 alin. (1), art. 35 lit. a) i art. 39 alin. (3) din
Legea nr. 35/1997 privind organizarea i functionarea institutiei Avocatul Poporului,
republicatS, coroborate cu dispozitiile Ordinului Avocatului Poporului nr. 134/2019 privind
aprobarea imputernicirilor i ordinelor de deplasare in scopul realizSrii anchetelor ?i vizitelor,
in data de 27.04.2021 a fost efectuatS o vizita la Centrul Rezidential Bucium Iai, judetul Iai,
avand ca obiective consolidarea protectiei persoanelor aflate in locuri de deten^e impotriva
torturii ?i a pedepselor ^i tratamentelor inumane sau degradante, precum i verificarea altor
aspecte cu relevan^S pentru activitatea Mecanismului National de Prevenire a Torturii in
locurile de deten^e, care pot apSrea in timpul vizitei.

Echipa de vizitare a fost formats din: doamna(Jur'st)> domnul

(medic) i domnul(asistent social), consilieri ai
Centrului Zonal BacSu al institutiei Avocatul Poporului, doamna,
psiholog, colaborator extern, precum i doamna, reprezentant al organizatiei

neguvernamentale Asociatia pentru Sprijin Comunitar i Integrare SocialS - ASCIS Iai.

2.Constatarile rezultate din vizita efectuata.

Centrul Rezidential Bucium functioneazS in cadrul Centrului de Servicii Sociale Bucium
Iai, care mai are in structura sa trei case de tip familial (Vila 1, Vila 2, Vila 3) i Centrul de
Zi Bucium. Centrul Rezidential Bucium Ia?i este un serviciu social de asistentS i suport pentru
asigurarea nevoilor de baza ale copiilor, fiind destinat copilului i familiei, cu cazare pe
perioada determinata.

Serviciul social Centrul Rezidential Bucium este infiintat conform HotSrarii nr.
170/17.05.2017 a Consiliului Judetean Iai ?i functioneaza ca unitate de asistentS socials in
subordinea Directiei Generale de AsistentS Socials i Protectia Copilului Iai (conform
HotSrarii nr. 349/29.10.2018 a Consiliului Judetean Iai), farS a avea personalitate juridicS,

avand Licenta de functionare seria LF, nr. 803/05.12.2019, valabilS pe o perioadS de cinci ani.
Misiunea generals a centrului este asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioadS

determinatS, la gSzduire, ingrijire, educa^e i servicii de pregStire a deprinderilor pentru o viatS
independents, in vederea integrSrii sau reintegrSrii familiale i socio-profesionale.
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Centrul functioneaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale,
ale Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu
modificarile i completSrile ulterioare, precum si ale Ordinului nr. 25/2019 pentru aprobarea

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din

sistemul de protectie specials.

Unitatea se organizeazS i functioneazS cu respectarea principiilor generate care

guverneaza sistemul na^ional de asisten^S socials, precum i a principiilor specifice care stau la
baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legisla^ia specifics, in conven^iile internationale
ratificate prin lege i in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte,

precum i in standardele minime de calitate aplicabile.
Beneficiarii centrului erau 46 de copii/tineri (27 fete si 19 bSieti) cu varste cuprinse intre

7-18/26 ani, fara nevoi speciale/dizabilitSti, separati temporar sau definitiv de parintii lor ca

urmare a stabilirii, in conditiile legii, a unei masuri de protectie speciala-plasament in acest tip
de serviciu, copii pentru care a fost dispus, in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta

sau tineri care au implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii de protectie
specials.

La data vizitei, centrul rezidential avea capacitatea de 85 de locuri, gradul de ocupare
fiind de 54%. Centrul aplica o procedurS proprie de admitere, elaborata de D.G.A.S.P.C. Iasi
i cunoscutS de conducerea centrului i personalul de specialitate.

Pentru fiecare copil/tanSr protejat in centru era intocmit un dosar, denumit dosarul
personal al beneficiarului. DupS analiza unor astfel de dosare, membrii echipei de vizitare au
retinut cS acestea erau conforme i complete, con^ineau documentele obligatorii, printre care
mentionam: dispozi^ia directorului executiv al D.G.A.S.P.C. privind instituirea plasamentului
in regim de urgen(S sau, dupS caz, hotararea comisiei pentru protec(ia copilului sau a instan^ei
de judecatS privind instituirea/incetarea masurii de protectie; copia certificatului de natere;
copii ale actelor de stare civilS ale parintilor; documentul care consemneazS opinia copilului
cu privire la stabilirea masurii de protectie, pentru copilul care a implinit varsta de 10 ani;
planul de acomodare; planul individualizat de protectie; fia de evaluare socialS; fia de

evaluare medicalS; fia de evaluare psihologica; fia de evaluare educationalS; rapoartele
periodice privind verificarea imprejurarilor care au stat la baza stabilirii mSsurilor de protectie
specials; rapoartele trimestriale privind evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale
sau sociale a copilului i a modului in care acesta este ingrijit; contractul de furnizare servicii
incheiat, dupS caz, cu parin^ii sau cu copilul dupa implinirea varstei de 16 ani; alte documente
relevante pentru situatia i evolutia copilului in centru.

Conducerea centrului era asiguratS de cStre un sef centru, acesta luand parte la discutiile
cu membrii echipei de vizitare, alaturi de personal de specialitate de ingrijire i asistemS.

Centrul func^iona cu un numSr total de 36 de angajad, conform prevederilor Hotararii nr.
349/2018 a Consiliului Judetean Iasi, dintre care erau ocupate 22 de posturi, fiind vacante

urmatoarele 14 posturi: 1 post animator socio-educativ, 1 post asistent medical, 2 posturi
educator, 2 posturi psiholog, 3 posturi supraveghetor de noapte, 2 posturi ingrijitor si 3
posturi muncitor. Conform informatiilor primite de la conducerea centrului, personalul
unitatii avea fise de aptitudine profesionalS avizate de medicul de medicina muncii pentru anul
in curs.
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Referitor la personal, din informatiile furnizate de catre conducerea centrului, a reieit caj

acesta i-a desfaurat activitatea sub influen^a perioadei de pandemie, care a presupus perioadej
de izolare la locul de munca, ce au avut ca efect stari de Tncordare psihicS prelungita, reducereaj

randamentului de lucru, suprasolicitare in ceea ce privete indeplinirea sarcinilor de lucruj
(numar redus de angajati care asigura ingrijirea copiilor pe fiecare perioada de izolare, precum1

i in perioadele de carantina a persoanelor bolnave) ?i adaptarea la noile conditii. Toate acesteaj

au avut ca efect creterea numarului de imbolnaviri in randul personalului, astfel c& s-au]

Tnregistrat numeroase concedii medicale, precum i pensionari Avand in vedere aceste

aspecte, membrii echipei de vizitare considers necesar sa se efectueze demersurile

necesare pentru asigurarea serviciilor corespunzatoare beneficiarilor, prin angajarea de;
personal pe posturile vacante.)

Finantarea cheltuielilor Centrului Rezidential Bucium Iai era asigurata, in conditiilej

legii, din urmatoarele surse: bugetul Consiliului Judetean Ia?i; bugetul de stat; dona^ii,

sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice, din tar^ i din
strainatate; fonduri externe rambursabile i nerambursabile; alte surse de finantare, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Referitor la fondurile alocate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor din

centru, acestea au fost apreciate de personalul unitatii ca fund suficiente desfa^urarii activita^ii
centrului,

Ca localizare, Centrul Rezidential Bucium Ia?i este amplasat in comunitate, pe strada V.
Lupu, nr. 57A, ceea ce permite accesul beneficiarilor din/la toate zonele oraului.

Cladirea centrului era construita in anul 1968, fiind alcatuit^ din trei nivele. La parter se
aflau birourile adminstrative (secretariat, birou ef centru), cabinetul psihologic, sala de vizite,
cabinetul medical, infirmeria, cabinetul de consiliere i asistenta socials, blocul alimentar i
sala de mese. Dei birourile erau incapatoare i luminoase, membrii echipei de vizitare au
re(inut faptul ca mobilierul i dotarile erau uzate i vechi in majoritatea birourilor. La
etajul I al cladirii erau organizate ase dormitoare pentru baie^i, un oficiu pentru servirea mesei,
sala pentru activitati, grup sanitar (5 cabine we i 5 duuri), magazie. La etajul al II-lea al
cladirii se aflau 6 dormitoare pentru fete, oficiu pentru servirea mesei, sala activitSti, grup
sanitar (5 cabine we i 5 duuri), magazie. Membrii echipei de vizitare au re^inut ca
dormitoarele erau incapatoare i luminoase, insa cladirea de tip vechi nu fusese reabilitata,

nu s-a investit in reamenajarea spatiilor, mobilierul era neuniform, deteriorat, paturile,
saltelele i dulapurile erau de diferite tipuri (primite din diverse sponsorizari), iar
parchetul ^i mocheta erau foarte uzate. Totodata, baile i dusurile nu asigurau intimitatea

necesara, unele nefiind dotate cu perdele de du, iar geamurile mari ale acestor incaperi
erau neacoperite i nu asigurau gradul de intimitate necesar efectuarii baii. De asemenea,
in unele camere de la ultimul etaj al cladirii erau infiltratii si mucegai, fiind necesar sa se
efectueze repara^ii la acoperisul cladirii ^i zugraveli in camerele afectate.

Curtea centrului nu era amenajata cu loc de joaca, ci exista doar spa(iu verde pentru
activitati in aer liber.

Membrii echipei de vizitare apreciazS ca fiind necesar sa se efectueze demersuri

pentru reabilitarea cladirii, reamenajarea spatiilor si imbunatafirea conditiilor de cazare
i de lucru pentru personal, prin achizi^ionarea unor paturi, saltele, noptiere sau comode
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care sa corespunda nevoilor beneficiarilor, precum si dotarile necesare angajatilor
centrului.

Centrul avea bucatarie dotata cu instala(ii, aparatura ^i echipamente specifice (chiuvete

cu apa curenta, echipamente pentru pregatirea hranei, frigider, congelator etc.). Beneficiarii

serveau masa in camere sau la oficiile organizate la fiecare etaj al cladirii, fiind supravegheati
de catre personalul de serviciu.

Referitor la furnizarea hranei, centrul asigura copiilor/tinerilor o alimentatie

corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ, tinand cont de de varsta, nevoile
acestora, preferinte. Astfel, la data efectuarii vizitei se serveau urmatoarele: la micul dejun-

tartina cu pate si unt, ceai, paine; la pranz-supa cu carne de vita, iahnie de fasole cu carne de

pore, salata de varza, paine; la cina-cartofi taranesti cu carne de pui, budinca de paste cu branza
de vaci. Meniul cuprindea si o gustare care era formata din jeleu de fructe, biscui^i, turta dulce,
mere sau cornuri cu rahat.

Din informatiile furnizate de catre personalul centrului, a reieit ca Centrul Rezidential
Bucium Iai este in curs de inchidere, conform Programului National initiat de autoritati in
vederea dezinstitutionalizarii copiilor, urmand sa fie infiintat un tip de serviciu rezidential nou
destinat copiilor - 4 case de tip familial, in care conditiile de trai vor fi asemenea celor dintr-o

familie. Potrivit proiectului, cladirea in care functioneaza centrul va fi reabilitata i
transformata in centru de zi.

Referitor la acordarea asistentei medicale, membrii echipei de vizitare au retinut ca
centrul avea un cabinet medical dotat cu mobilier de stricta necesitate (canapea consulta^ii,
birou, dulap pentru pastrarea registrelor medicale) si cu aparatura medicala: tensiometru,
glucometru, termometre, pulsoximetru. Exista un aparat de urgenta cu medicamente conform

baremului pentru tratamentele de urgenta ale beneficiarilor. Unitatea dispunea de o infirmerie
cu un numar de 5 paturi, precum si de un punct farmaceutic.

Centrul avea Autorizatie Sanitara de Functionare emisa de Directia de Sanatate Publica
a Judetului Iai in data de 28.08.2017, precum si Document de Inregistrare Sanitara Veterinara
i Pentru Siguranta Alimentelor emis de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta

Alimentelor lasi la data de 16.08.2017.

In ceea ce prive^te asistenta medicala aceasta era asigurata de o singura asistenta
medicala, angajata pe perioada nedeterminata, precum si de un medic de familie. In timpul
starii de alerta (luna septembrie 2020) a mai fost angajata o asistenta medicala pe perioada
determinata, aceasta terminandu-si insa contractul in luna aprilie 2021. Medicul de familie care

avea pe lista sa beneficiarii centrului dispunea de un cabinet medical situat la o distanta de circa
1 km de centru. Acesta acorda consultatii, prescria tratamente medicale, elibera retete,
nedeplasandu-se in cadrul centrului. Pe perioada pandemiei asigurarea asistentei medicale s-a
realizat preponderent prin metode alternative de comunicare (online, telefonic). Consulturile
de specialitate se realizau prin transportarea beneficiarilor la diversele unitati sanitare de pe

raza ora^ului lasi.
Din relatarile conducerii centrului i din studierea documentelor puse la dispozitie a

rezultat faptul ca personalul medical desfasura urmatoarele activitati: asigurarea asistentei
medicale conform prescriptiilor medicale ale medicilor specialisti, planificarea i realizarea
educatiei sanitare in mod periodic, asigurarea alimentatiei corespunzatoare beneficiarilor in
general, precum si celor cu nevoi speciale (copiii cu regim special), completarea zilnica a
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fielor medicale, triajul epidemiologic zilnic, precum i la venirea in unitate, achizifionarea dej

medicamente necesare tratamentului, recoltarea de probe biologice pentru examene dej
laborator. Pe perioada starii de urgen^a i a starii de alerta s-a urmarit respectarea prevederilor;

din planul de masuri in ce privete folosirea echipamentului de protectie, igienizarea spatiilor,|

respectarea masurilor de izolare, asigurarea de circuite separate pentru copii pozitivi cuI
COVID-19, s-a participat la defaurarea i efectuarea actiunilor de testare a copiilor ?ij
salariatilor, conform calendarului stabilit in colaborare cu reprezentan^ii D.S.P. Iai.|

Avand in vedere multitudinea de activitati cu caracter medical care se desfaurauj
in cadrul centrului rezidential, echipa de vizitare considera necesara ocuparea postului;

vacant de asistent medical, cu scopul realizarii unei asisten^e medicale de calitate i in
conditii de siguranta.

Referitor la infectia COVID-19, din relatSrile conducerii centrului a rezultat faptul c&
de la inceputul pandemiei, la nivelul centrului au existat un numar de 48 de beneficiari precum
i 21 de angajati care au fost infectati. In luna decembrie a anului 2020, in cadrul centrului

rezidenfial s-a dezvoltat un focar de infec^ie COVID-19 care a afectat un numar total de 30 de

persoane, angaja^i i beneficiari. Nu au fost inregistrate cazuri grave ale acestei infecjii,
tratamentul facandu-se in cadrul centrului, cat i la nivelul centrelor medicale specializate. La
data efectuarii vizitei se faceau testari pentru depistarea infectiei o data la 2 saptamani pentru
beneficiari i saptamanal la angaja^ii care prezentau simptome relevante.

In ceea ce priveste imunizarea pentru infec^ia cu noul coronavirus, la data vizitei fusesera
vaccinati 20 de beneficiari cu varsta peste 16 ani, precum i 47 de angajati din cadrul Centrului
de Servicii Sociale Bucium. Existau formulare speciale de exprimare a acordului pacientului
informat pentru realizarea vaccinarii, semnate fie de beneficiari, fie de reprezentantii legali ai

acestora.

A fost studiat Registrul de consultafii, in care era consemnat un numar de 756 de
consultatii de la inceputul anul 2021 i pana la data efectuarii vizitei. Erau notate datele
personale ale beneficiarilor, diagnosticele medicale, numele medicamentelor recomandate,
insa fara a exista informatii despre cine a recomandat respectivul tratament, modul

efectiv de realizare a acestuia, neexistand nici semnatura i eventual parafa cadrului
medical respectiv. Ca urmare echipa de vizitare considera necesara completarea tuturor
informatiilor referitoare la identitatea personalului medical care ofera serviciile medicale

respective, precum i la modul efectiv de realizare a tratamentului i de urmarire a
evolufiei cazului respectiv.

La nivelul centrului rezidential exista un raport de turS al asistentelor medicale in care

era consemnata activitatea desfaurata pe parcursul unei zile: administrarea tratamentelor,
supravegherea medicala in cazurile beneficiarilor cu probleme de sanatate, monitorizarea
beneficiarilor (prin termometrizare, saturafia in oxigen a sangelui, examen clinic) din punct de
vedere a posibilei infectari cu noul coronavirus, controlul respectarii masurilor de igiena
personala i de curatenie in centru, completarea documentelor medicale, realizarea
consulturilor de specialitate.

Exista un Registru de infirmerie unde erau inregistrate toate cazurile de beneficiari care
fusesera tratafi in cadrul infirmeriei centrului. In anul 2020 au fost 26 de astfel de internari, in
anul 2021 de la inceput i pana la data efectuarii vizitei neexistind niciun caz. Motivele pentru



Domeniul privind
prevenirea torturii - MNP

Raport de vizita: Centrul Rezidential Bucium Iai, judetul la^i

care se efectuau aceste internari erau: viroze respiratorii, sindroame dureroase abdominale,

febra, cefalee, afectiuni dermatologice - scabie.

A fost studiat Registrul de internari in spital in care era consemnat un numar de 63 de

cazuri in anul 2019 si un numar de 20 de cazuri in anul 2020. Internarile se realizau in functie
de patologia beneficiarilor la Spitalul de boli infectioase, Spitalul de Copii Sf. Maria, Spitalul

de Ginecologie Elena Doamna, Spitalul de Psihiatrie Socola, toate aceste unitati sanitare
aflandu-se in orasul Iasi.

Din relatarile personalului medical a rezultat faptul ca in cadrul centrului rezidential erau
internati copii cu diverse afectiuni psihosomatice si chiar psihiatrice, dintre care cele mai

frecvente erau: tulburarile de comportament, tulburarile de personalitate, episoade depresive,

stari de anxietate. De altfel, personalul medical a relatat faptul ca in antecedentele majoritatii

beneficiarilor existau episoade de trauma psihica. Spre exemplu, un numar de 6 beneficiari de
sex feminin prezentau in istoricul medical episoade de abuzuri de natura sexuala. In acelasi

context personalul medical a relatat cazul unor beneficiare cu tulburari grave de comportament,
cu internari multiple la Spitalul de Psihiatrie Socola. Dintre acestea s-a remarcat cazul unei
fetite cu varsta de 12 ani care tocmai fusese internata la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iasi

avand ca diagnostic : tulburare de comportament, intelect liminar, utilizare nociva de alcool,
evenimente negative legate de copilarie si care, din relatarile personalului medical, prezenta
multiple dificultati de adaptare la viata social a centrului. A fost studiat Registrul de tratamente
cu neuroleptice, medicamente folosite in tratamentul afectiunilor psihiatrice, in care erau
Tnregistrat un numar de 10 cazuri in anul 2021 si un numar de 5 cazuri in anul 2020.

La nivelul Centrului rezidential Bucium erau cazate un numar de 27 de fete cu varsta
cuprinsa intre 7 si 20 de ani. Din relatarile conducerii centrului a rezultat faptul ca la data vizitei
o beneficiara cu varsta de 15 ani prezenta o sarcina in evolutie de 3 luni. Starea de graviditate
a fost diagnosticata de catre personalul medical cand aceasta avea o evolutie de circa 2 luni,
beneficiara fiind ulterior prezentata pentru monitorizarea sarcinii atat medicului de familie, cat
si medicului ginecolog. La data vizitei, sarcina avea o evolutie normala, beneficiara urmand

atat un tratament medical de sustinere a sarcinii, cat i un program de monitorizare a starii
generale din punct de vedere psihic i somatic. Din relatarile personalului medical a rezultat
faptul ca unele beneficiare minore erau active sexual, fara a putea fi precizata o cifra
concreta. Se faceau teste de sarcina pentru a exista o monitorizare din acest punct de vedere,

astfel incat in primele 4 luni ale anului 2021 au existat 19 astfel de proceduri. Cu privire

la acest aspect, membrii echipei de vizitare considera ca este imperios necesar ca minorele
active sexual sa fie consiliate de o serie de specialis^ (psiholog, medic, consilier juridic

etc.) cu privire la debutul vietii sexuale, masuri de prevenire a sarcinilor la varste mici,
sanatatea reproducer^, toate adaptate nivelului de intelegere a acestora etc.

Din relatarile personalului medical si din studierea documentelor medicale a rezultat
faptul ca in anul 2019 au mai fost 4 cazuri de beneficiare cu varste cuprinse Tntre 16 i 18 ani

care au fost gravide si care au nascut, iar in anul 2020 au fost 3 cazuri (intr-unul din acestea
facandu-se intrerupere de sarcina). La data efectuarii vizitei, in centru era cazata o beneficiara
cu varsta de 16 ani care avea in antecedente o nastere prematura a unui copii cu multiple
malformatii, care a decedat ulterior.
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I
jIn acest context conducerea centrului a precizat faptul cS au fost organizate mai multe

activitSp cu sprijinul  personalului medical, care aveau ca teme: planificarea familialS,j
informSri cu privire la inceputui vie(ii sexuale, contracep^ia, mSsuri de igienS individuals.I

A fost studiat ^i Registrul de incidente care con(inea Tn anul 2020 un numSr de 118
consemnSri, iar Tn anul 2020 un numSr de 143 de cazuri. Erau cazuri de absen^s din centru farSj
permisiune, consum de alcool, conflicte verbale Tntre beneficiari, nerespectarea regimuluij

carantinei, autovatSmare, episoade de violenfa fizicS Tntre beneficiari. De asemenea dini

relatSrile conducerii centrului a rezultat faptul cS Tn anii 2020- 2021 nu au existat cazuri de

decese, sinucideri sau tentative de suicid.

Referitor la acordarea asistenteipsihologice, membrii echipei de vizitare au re^inut cS]
Tn cadrul centrului Ti desfSsura activitatea un psiholog atestat de Colegiul Psihologilor din
Romania Tn specialitatea Psihologie educa(ionalS ^i consiliere voca(ionalS-cod 12516, fiind
vacante 2 posturi, motivat de faptul ca procesul de angajare/scoatere la concurs la nivel de
D.G.A.S.P.C. Iai pe perioada pandemiei a fost blocat. TotodatS, din cauzS ca Tntreg complexul
de servicii sociale era Tn plin proces de restructurare/Tnchidere, nu s-au mai organizat
concursuri pentru angajare.

Conform normelor metodologice emise la Tnceputul perioadei de pandemie, coordonarea
tuturor activitS(ilor specifice centrului a revenit efului de centru. Acesta a gestionat perioadele
dificile de izolare Tn centru pe perioada stSrii de urgen(S i a restric(iilor impuse pe perioada
starii de alerta, amenajarea/adaptarea spa(iilor pentru activitS^i Tn spatii de cazare a personalului
pe perioada starii de urgen^, stabilirea circuitelor, implementarea planurilor de masuri i a
normelor metodologice primite din partea autoritS^ilor, asigurarea implementSrii
recomandSrilor organelor de coordonare i control.

Au avut loc edin(e periodice de informare/instruire a personalului cu privire la
implementarea noilor recomandSri i masuri adoptate la nivel guvernamental referitoare la
prevenirea i managementul situa^iei generate de epidemia de COVID-19 la nivelul serviciilor
sociale din cadrul C.S.S. ,,Bucium" Iai, atat Tn perioada starii de urgen^S, cat ?i Tn cea de alerts.

Referitor la activitatea psihologicS s-a constatat ca exista un cabinet psihologie la parterul
clSdirii, dotat cu mobilier corespunzator, avand suficient spa^iu pentru desfa?urarea edin^elor
de evaluare/consiliere. Programul cabinetului era afiat pe ua: L-J 7,30 - 16,00 i V- 7,30-
13,30.

La momentul efectuSrii vizitei, psihologul era Tn concediu, dupS cum ne-a informat ?efa
centrului. Din studiul documentelor existente Tn cabinet, am putut constata acestea erau
completate la zi i conforme cu normele i dispozi^iile legale Tn vigoare, atat cele impuse de
COPSI, cat si de Standerdele minime obligatorii pentru CR.

In Registrul de eviden^ al actelor profesionale erau Tnregistrate toate activit&tile/actele
profesionale desfasurate zilnic cu beneficiarii centrului, iar din analiza dosarelor beneficiari lor
a reieit cS acestea cuprindeau: Fie de consiliere, Program Interven^ie Specifics pe nevoi
emo^ionale, Fie pe activitS^i (ex. Albert eel anxios), Raport de psihodiagnostic i evaluare
psihoeduca^ionalS, precum i numeroase fie de scorare la probele aplicate beneficiari lor.

Din studiul altor dosare, s-a re^inut cS, la nivelul cabinetului, ca i metodologie se
foloseau probe de la Cognitrom-CERQ. Chestionarul poate fi folosit pentru a diagnostica
persoanele, cu scopul de a evalua Tn ce mSsurS o anumitS persoanS se abate de la norma
grupului din care face parte, Tn ceea ce privete utilizarea celor nouS strategii de coping cognitiv
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specifice. In acest fel, se poate afla mSsura in care o persoanS utilizeazS stategii de coping
adaptative sau dezadaptative, atunci cand se confruntS cu evenimente negative, informatii
importante pentru a ajuta la stabilirea scopului si continutului tratamentului. TotodatS, se mai

foloseau scala DASS 21-R- scalS depresie, anxietate si stress, MPR-Matricile Progresive

Raven pentru determinarea coeficientului intelectual, chestionare de personalitate Eysenk,
testul mSstilor sociale, chestionarul caracteriologic Berger.

Avand in vedere cele de mai sus, membrii echipei de vizitare considers ca

desfasurarea activitatii de catre un singur psiholog este insuficienta, la un numar asa de

mare de beneficiari (intreg complexul de servicii este deservit de un singur psiholog),

drept urmare este necesar sa se efectueze demersuri pentru angajarea unor psihologi pe
cele doua posturi vacante.

In urma vizitSrii centrului, membrii echipei de vizitare au retinut implicarea activa a
personalului, a educatorilor, a personalului de specialitate in rezolvarea problemelor
beneficiari lor centrului, atat a celor de ordin administrativ-organizatoric, cat si a celor ce
implies o components afectivS, adresandu-li-se pe ton cald, protectiv si securizant, iar
beneficiarii vSdind un atasament sigur, securizant fata de acestia.

In ceea ce priveste asistenta sociald, aceasta era asiguratS de doi asistenti sociali, dintre
care unul era angajat pe perioadS determinatS, contractul de munca al acestuia urmand a
expira peste aproximativ 6 luni, raportat la data efectuarii vizitei. Asistentul social al
Centrului Rezidential Bucium (angajat pe perioada nedeterminatS) derula activitatile specifice
asistentei sociale pentru toate cele 3 componente ale centrului de servicii sociale - centru

rezidential, case de tip familial si centru de zi. In urma discutiilor pe care membrii echipei
de vizitare le-au purtat cu reprezentantii centrului s-a concluzionat ca, pentru o

functionare optima pe toate cele 3 componente, ar mai fi necesara angajarea unui asistent
social. De asemenea, asistentul social al Centrului rezidential nu detinea avizul de
exercitare a profesiei de asistent social, nefiind inscris in Registrul national al asistentilor
sociali din Romania.

Referitor la aspectele constatate, membrii echipei de vizitare recomanda
conducerii D.G.A.S.P.C. Iasi intensificarea demersurilor pentru ocuparea posturilor

vacante de asistent social din cadrul centrului de servicii sociale. De asemenea, echipa
recomanda asistentului social al centrului sa se conformeze la prevederile Legii nr.
466/2004 privind statutul asistentului social si sa intreprinda demersurile necesare pentru
a se inscrie in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania si, implicit, sa obtina
avizul de exercitare a profesiei.

Atributiile asistentului social al centrului rezidential vizau in principal coordonarea
activitatilor de elaborare si de implementare a programelor de interventie specifics (PIS) si
intocmirea rapoartelor de implementare a acestora, realizarea evaluarilor bio-psiho-sociale ale
copiilor/tinerilor si familiilor acestora, efectuarea demersurilor necesare in vederea respectarii
drepturilor copiilor la beneficii sociale sau alte drepturi financiare (aloca)ie de plasament,
pensii de urmas, burse scolare, profesionale sau de alta natura, bani de liceu, pensii de
intretinere etc.), instrumentarea cazurilor pentru care se solicits

instituirea/mentinerea/Inlocuirea sau incetarea mSsurilor de protectie specials i/sau
frecventarea/incetarea frecventSrii centrelor de zi, gestionarea dosarelor individua^ ale
copiilor i consemnarea interventiilor intreprinse, precum si a rezultatelor, oferirea de
consiliere si asistentS psiho-socialS, suport emotional si sprijin acordat copiilor si familiilor
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acestora, facilitarea menpnerii relapilor beneflciarilor cu familia sau cu alte persoane relevantej
pentru acetia etc.1

Dosarele personale ale beneflciarilor erau pastrate intr-un dulap din biroul asistentuluii
social i erau accesibile doar persoanelor autorizate In acest scop, asfel ca era asigurataj
integritatea acestora i confidentialitatea datelor continute. Au fost verificate, prin sondaj, maij
multe dosare ale beneflciarilor i s-a constatat ca acestea erau pastrate in bibliorafturi, motivatj
de numarul mare de documente continute, fiind organizate pe secpuni - psihologic,]
educational, mentinerea legaturii cu familia. Dosarele contineau toate documentele prevazute\
de standardele minime de calitate aplicabile centrului - Documente prin care se stabiletej
masura plasamentului copilului/tanarului la centru - Hotararea de plasament sau Sentinta civila,!
ancheta psiho-sociala, Plan individualizat de protectie (PIP), planuri de intervenpe - anexe aleI
PIP, dispozipe de numire a managerului de caz, fise de evaluare (sociala, educaponala,j
psihologica, a starii de sanatate) fotocopii ale actelor de identitate i de stare civila, contract cu
beneficiarul mai mare de 18 ani, rapoarte, procese verbale etc. Totusi, unele planuri
individualizate de protecpe nu erau semnate de beneficiar sau de parintii/reprezentanpii
legali ai acestuia. In acest sens, membrii echipei de vizitare recomanda aducerea la|
cunostin^a, sub semnatura, beneficiarului, parintilor sau a reprezentanplor legali ai
acestuia, a continutului planului individualizat de protectie, mai ales ca, potrivit
Ordinului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenpal destinate
copiilor din sistemul de protectie specials, PIP este implementat cu participarea copilului,
a pdrlntllor/reprezentanfilor legali $i a persoanelor fafd de care acesta a dezvoltat relafii de
ataament sau aldturi de care s-a bucurat de viafa defamilie. Potrivit informapilor furnizate
de asistentul social al centrului, anchetele psiho-sociale erau solicitate anual de la serviciile
publice de asistenpi sociala din cadrul primariilor de domiciliu ale copiilor, dar In anul 2020 s-
au primit Intr-o mai mica masura raspunsuri de la primarii, aspect generat de pandemia de
coronavirus.

Referitor la mentinerea relapilor cu familia, din informapile puse la dispozipa echipei
de vizitare a rezultat ca din totalul de 46 de beneficiari, aproximativ 10 menpneau legatura cu
familia prin vizite In familie i vizite ale membrilor familiei In centru, sau telefonic i prin
apeluri video. Exista o camera special amenajata pentru desfaurarea vizitelor, la parterul
cladirii, langa cabinetul psihologic.

Marea majoritate a beneflciarilor depneau telefoane, iar unii dintre acetia primisera
tablete de la colile pe care le frecventau, pentru participarea la cursurile colare organizate on
line.

Referitor la respectarea dreptului beneflciarilor de a face sesizari i reclamapi, In timpul
vizitei In centru s-a repnut c3 exista o cutie destinata depunerii sesizarilor i reclamapilor,
amplasata pe holul principal al cladirii centrului. Exista un registru pentru consemnarea
sesizarilor i reclamapilor, Intocmit la data de 01.07.2019, In care erau inregistrate 7 situapi
referitoare la disparipa unor telefoane, deteriorarea termosistemului cladirii colii aflata In
vecinatatea centrului, o agresiune, precum ^i o situape semnalata de catre 2 beneficiare
referitoare la o presupusa relape dintre un educator i o rezidenta a centrului. Cu privire la
aceasta situape a fost demarata cercetarea disciplinara a educatorului ?i s-a hotarat sancponarea
acestuia cu avertisment pentru nerespectarea atribupilor din fia postului. Conform
informapilor furnizate de catre personalul centrului, la data efectuarii vizitei, angajatul In cauza
nu Ii mai desfa^ura activitatea in Centrul Rezidenpal Bucium.

Totodata, D.G.A.S.P.C. Iai a sesizat Inspectoratul de Polipe Jude(ean Iai cu privire la
acest aspect, au fost transmise inregistrari video din centru cu privire la activitatea educatorului
?i relaponarea cu beneficiara. La data de 20.01.2021 a fost primit un raspuns din partea
Serviciului de Investigapi Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Jude(ean Ia^i prin
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care se aducea la cunostinta conducerii D.G.A.S.P.C. lasi ca au fost verificate materialele

administrate pe parcursul cercetarii disciplinare i s-a constatat ca acestea nu indeplinesc
elementele constitutive necesare unei infractiuni.

Referitor la respectarea drepturilor persoanelor cu deficiente locomotorii, exista o
rampa dotata cu bara de sprijin (mana curenta) la intrarea in centru, dar nu existau bai
accesibilizate pentru persoanele cu deficente motorii. Astfel, desi in centru nu erau
institutionalizate persoane cu deficiente locomotorii, membrii echipei de vizita considers
ca ar trebui respectate prevederile legale in materia protectiei si promovarii drepturilor
persoanelor cu handicap, in sensul amenajarii unei bai cu dispozitive omologate, astfel
incat sa poata fi folosita de catre persoanele cu deficiente locomotorii.

Referitor la activitatile de petrecere a timpului liber, recreere si socializare, in centru
erau amenajate ateliere de croitorie si olarit, precum si o sala de calculatoare (cu 12 calculatoare
functiona^ conectate la reteaua de internet), activitatea desfasurata in ateliere fiind coordonata
de educatorii centrului.

Pana in anul 2020, pentru coordonarea activitatilor desfasurate la sala de calculatoare
exista un angajat specialist IT, dar acesta iesise la pensie. Centrul dispunea de o biblioteca cu
un numar de aproximativ 40000 de volume cuprinzand i titluri de actualitate, obtinute din
sponsorizari. Activitatile desfasurate cu educatorii specializati de la grupe includeau
sarbatorirea in mod festiv a zilelor onomastice si de nastere, confectionarea de martisoare,
felicitari, decoratiuni pascale, organizarea de expozitii cu lucrarile efectuate, realizarea unor
produse de gastronomie, cumparaturi de la supermarket, activitati de ecologizare, amenajarea
i decorarea spatiilor de locuit i altele. Pentru desfasurarea activitatilor sportive rezidentii

aveau la dispozitie un teren de sport care apartinea unei biserici din apropiere, dar la care aveau
acces neingradit. De asemenea, potrivit informatiilor furnizate de personalul centrului, dar i
in urma discutiilor cu rezidentii, a reiesit ca mai multi beneficiari erau inscrisi si frecventau
diferite cluburi sportive - box, karate, rugby etc.

Conform informatiilor furnizate de catre conducerea centrului, din cauza situatiei
pandemice existente pe tot parcursul anului 2020, activitatile de recreere si socializare
desfa^urate in afara centrului nu s-au putut derula conform planificarii, in general acestea
concretizandu-se in iesiri in oras, plimbari, iesiri in pare. Totui, in anul 2020, un numar de 13
copii au participat la tabere la mare, organizate cu sprijinul a doua organizatii
neguvernamentale. De asemeneau, au mai fost organizate doua excursii la manastiri din judetul
lasi, la care au participat mai multi beneficiari. In primele 3 luni ale anului 2020, cu sprijinul
unor organizatii neguvernamentale, s-au organizat vizite la muzee, vizionari filme si piese de

teatru, iar pe perioada verii s-au organizat activitati de relaxare la diferite baze sportive din
municipiul lasi, cu respectarea masurilor de prevenire COVID-19. O parte dintre beneficiari
au frecventat un Cere de electrotehnica, organizat in colaborare cu Palatul Copiilor lasi,
institu^e cu care D.G.A.S.P.C. lasi avea incheiata o conventie de parteneriat.

Referitor la respectarea dreptului de a participa la activitati moral-religioase, pe parcursul
anului 2020, copiii s-au intanit cu preotul duhovnic, atat la biserica, cat si la centru, cu
respectarea masurilor de protectie impuse de pandemic Preotul a fopst invitat in centru in lunile
martie si decembrie 2020, si ori de cate ori a fost necesar, pentru a consilia spiritual copiii si
tinerii din centru.

In timpul vizitei in centru, unii dintre beneficiarii si angajatii centrului au semnalat
membrilor echipei de vizitare faptul ca alocatia de hrana acordata pentru beneficiari, in
cuantum de 16 lei/beneflciar/zi, nu mai este de actualitate deoarece preturile la alimente
au crescut, mai ales in ultimii 2 ani, in prezent fiind mai problematica conceperea unor
meniuri cu produse prospete, de calitate si care sa respecte si conditiile de diversitate si
ratie calorica recomandata pentru beneficiari. Mai mult, potrivit standardelor minime
de calitate aplicabile centrelor rezidentiale pentru copii, beneficiarii ar trebui consultafi
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1.Imbunatatirea conditiilor de cazare ^i de lucru pentru personal, prin reabilitarea
cladirii, reamenajarea spa^iilor ^i achizitionarea de mobilier (paturi, saltele, noptiere, comode,
birouri, duapuri etc.), care sa corespunda nevoilor beneficiarilor i angajatilor centrului.

2.Efectuarea demersurilor necesare pentru angajarea de personal pe posturile vacante
din schema de personal, avand in vedere ca, la data efectuarii vizitei, erau vacante urm&toarele
14 posturi: 1 post animator socio-educativ, 1 post asistent medical, 2 posturi educator, 2 posturi
psiholog, 3 posturi supraveghetor de noapte, 2 posturi ingrijitor i 3 posturi muncitor.

3.Efectuarea de demersuri la Ministerul Muncii prin care sa se prezinte situa^ia existentS
in centrele reziden^iale i sa se solicite creterea cuantumului aloca^iei de hran^ acordata
beneficiarilor, la o valoare care sa asigure meniuri cu produse de calitate i care s& respecte i

cond^le de diversitate si ra^ie calorica recomandata pentru beneficiari

p~  _.- „   _ „ . .   ,„, „._^„„.,
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1
\la pregatirea meniurilor, ori neactuaiizarea alocatiei de hrana in raport cu scumpirile la
Ialimente limiteaza sau impiedica accesul la o gama variata de produse alimentare, sau
'obliga la recurgerea la alternative ieftine si mai putin calitative.
jDe asemenea, posibilitatea  achizitionarii  articolelor  de imbracaminte  i

iincaltaminte individualizate, solicitate de copii/tineri, este limitata din cauza procedurii
Ide achizitie a acestora prin licitatie publica in sistem electronic. Acest aspect contravine
Iprevederilor Ordinului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential
destinate copiilor din sistemul de protecfie specials referitoare la interzicerea practicilor
de ,,uniformizare" a copiilor prin cumpararea de produse identice, precum i a
consultarii i respectarii preferin^elor vestimentare ale acestora.

Cu privire la aceste aspecte, membrii echipei de vizitare considera necesar sa se
efectueze demersuri la Ministerul Muncii prin care sa se prezinte situatia existenta in
centrele rezidentiale ?i sa se solicite cresterea cuantumului alocatiei de hrana acordata
beneficiarilor, la o valoare care sa asigure meniuri cu produse de calitate i care sa
respecte i conditiile de diversitate ^i ratie calorica recomandata pentru beneficiari.

3.Recomandari.

Avand in vedere cele de mai sus, in temeiul art. 43 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind
organizarea $i functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, Avocatul Poporului:

RECOMANDA
a) Conducerii Directiei Generate de Asistenta Sociala ^i Protec^ia Copilului

^i sa intreprinda masurile legale care se impun pentru:
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sa intreprinda masurile legate care se impun pentru:

!.Imbunatatirea condipilor de ca/are ?i de lucru pentru personal, prin reamcnajarea
spapilor achizi{ionarea unor paturi. saltele. noptiere sau comode care sa corespunda ncvoilor

beneficiarilor, precttm $i asigurarea dotarilor necesare angajafilor centrului.

2.Complctarea tuturor informapilor referiioare la identitatea personalului medical
care oferS serviciile medicale respective, precum i la modul electiv de realizare a tratamentului $i
de urmarire a evolutiei cazului respectiv.

3.Aducerea  la  cunotin{i5,    sub  semnatura,  beneficiarului,  parinfilor   sau

reprezentan^ilor legali ai acestuia, a conpnutului Planurilor individualizate de protectie.
4.Conformarea asistentului social al centrului la prevederile Legii nr. 466/2004

privind statutul asistentului social, in sensul inscrierii in Colegiul Na^ional al Asistenplor Sociali
din Romania ^i obpnerii avizului de exercitare a profesiei.

5.Conformarea la prevederile legale in materia protecpei ^i promo van'i drepturilor
persoanelor cu dizabilitap prin amenajarea a eel pu{in unei bai cu dispozitive omologate, pentru a
putea fi folosita de catre persoanele cu deficiente motorii.

6.Intensificarea consilierii minorelor active sexual de catre o serie de speciali$ti
(psiholog. medic, consider juridic etc.) cu privire la debutul vie^ii sexuale, masuri de prevenire a
sarcinilor la varste mici, sfinatatea reproducerii, toate informapile tiind adaptate nivelului de
intelegere a acestora etc.


