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1. Cadrul general $i organizarea vizitei]
Prin Legea nr. 109/2009, Romania a ratificat Protocolul op^ional (denumit in continuare
OPCAT), adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenjia impotriva torturii i altor
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptatS la New York la 10 decembrie
1984.
Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie din cadrul institujiei Avocatul'
Poporului indepline^te atributiile de Mecanism National de Prevenire a torturii (MNP), conform
prevederilor OPCAT, monitorizand in mod regulat tratamentul aplicat persoanelor private de'
libertate. In acest sens, MNP poate vizita, anunfat sau inopinat, locurile in care persoanele sunt
private de libertate, in sensul art. 4 din OPCAT.
Avand in vedere situajia exceptiona^ cu care s-a confruntat Romania in contextul pandemieij
de coronavirus, a fost necesara aplicarea unor m^suri ferme pentru combaterea raspandirii
COVID-19, iar MNP, ca entitate implicate in monitorizarea conditiilor de viate i a tratamentului•
aplicat persoanelor aflate in locuri de detenjie, a urnterit permanent respectarea prevederilor legale>
i a standardelor nationale i internajionale in materia respectarii drepturilor fundamentale, precum
i interzicerea torturii i a altor rele tratamente.j
In aplicarea principiului "do no harm", la nivelul institu^iei Avocatul Poporului efectuarea
vizitelor de cStre reprezentan^ii MNP in forma clasicS (prezen^a fizica a membrilor echipei de
vizitare in unitate) a fost suspendate, incep^nd cu data de 19 octombrie 2020.!
Avand in vedere prevederile art. 19 din OPCAT care precizeazS c&: "Mecanismele na{ionale]
de prevenire au eel pu^in umtetoarele atribu^ii: a) examinarea in mod regulat a tratamentului aplicatj
persoanelor private de libertate in locurile de detentie in sensul art. 4 [...]", precum ?i precizSrile
Subcomitetului ONU din Avizul adoptat in cadrul celei de-a 40-a AdunSri (10-14 februarie 2020)
conform cSrora "MNP-urile sunt libere s^ stabileascS modul in care consider^ c& pot r^spunde eel
mai bine provoc&rilor pe care le prezinta pandemia in zonele lor de competen^ MNP-urile ar
trebui sS-i adapteze metodele de lucru pentru a face fai& situa|iei cauzate de pandemie pentru a
proteja publicul, personalul din centrele de detentie, detinu^ii ?i pe ei in^ii", a fost aprobata
efectuarea vizitei, prin folosirea unor metode alternative, printre care menjionam: solicitare copii
documente, contactarea conducerii unitatilor vizitate in scopul purtarii unor discu^ii prin
e-mail/telefonic/skype, aplicarea unor chestionare beneficiarilor i personalului angajat, purtarea
unui dialog cu beneficiarii i cu personalul unitafii prin telefon, prin e-mail sau pe skype.
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 func^ionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicata,
coroborate cu dispozitiile Ordinului Avocatului Poporului nr. 134/2019 privind aprobarea
imputernicirilor i ordinelor de deplasare in scopul realiz&rii anchetelor ^i vizitelor, in perioada
19-21.10.2021, a fost efectuata, prin mijloace alternative, o vizita la Centrul Maternal "Alexandra"
Braila, judeptl Braila, av^nd ca obiective consolidarea protecjiei persoanelor aflate in locuri de
deten^e impotriva torturii i a pedepselor i tratamentelor inumane sau degradante, precum i
verificarea altor aspecte cu relevan^ pentru activitatea Mecanismului National de Prevenire a
Torturii in locurile de detentie, care pot ap&rea in timpul vizitei.
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Echipa de vizitare a fost formats din: doamna. i domnul
consilieri ai Centrului Zonal Bacau al institu^iei Avocatul Poporului, doamna
. i domnul, consilieri ai Centrului Zonal Alba, precum i doamna
reprezentant al organiza^iei neguvernamentale Asocia^ia Romilor
Cre?tini "Calea, AdevSrul i Viafa" Bacau.
2. Constatarile rezultate din vizita efectuatS.
Centrul Maternal "Alexandra" BrSila, jude^ul BrSila func^ioneazS ca institu^e publics de
interes local, fSrS personalitate juridica, in structura Direc^iei Generale de Asisten^S Socials i
Protectia Copilului BrSila, fund infiin^at prin HotSrarea Consiliului Jude|ean BrSila nr. 91/2004.
Unitatea se organizeazS i funcfioneazS cu respectarea principiilor generale care guverneazS
sistemul na^ional de asisten^S socials, precum i a principiilor specifice care stau la baza acordSrii
serviciilor sociale prevSzute in legisla^ia specifics, in convenliile internationale ratificate prin lege
i in celelalte acte interna^ionale in materie, la care Romania este parte, precum i in standardele
minime de calitate aplicabile.
Legislafia aplicabilS activitS^ii centrului cuprinde: Legea nr. 292/2011 a asisten^ei sociale,
Legea nr. 272/2004 privind protec^ia i promovarea drepturilor copilului - RepublicatS, Ordinul
nr. 81/2019 al Ministrului Muncii ?i Justi^iei Sociale privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.
Centrul maternal ii desfaura activitatea in cadrul Complexului de servicii pentru protectia
in regim de urgenjS a copilului, a cuplului mamS-copil ^i a victimelor violen^ei in familie, in baza
Licen^ei de func^ionare seria LF, nr. 000123 din data de 05.07.2017 emisS de Autoritatea Nationals
pentru Persoanele cu Dizabilit&^i, precum i a Autoriza^iei sanitare de funclionare nr.
43/22.06.2017 emisS de Direc^ia de SSnState Publics a Judepilui BrSila.
Scopul serviciului social Centrul Maternal "Alexandra" BrSila il reprezenta prevenirea
abandonului copiilor, mentinerea ?i intSrirea legSturilor copilului cu mama/familia, precum i
sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilitSlilor.
Beneficiarii directi ai centrului erau mame singure cu copii/gravide care temporar nu aveau
locuin^S i/sau care se confruntau cu mari probleme financiare, profesionale i relalionale, cuplul
mamS-copil inclus intr-un program de restabilire a leg&turii familiale, dupS ce copilul a avut o
mSsurS de protec^ie specials, precum i mame minore cu copii/gravide minore aflate in sistemul
de protec^ie specials a copilului. Beneficiarii indirec^ erau familiile beneficiarilor direc^i ?i orice
alte persoane care aveau, potrivit Legii nr. 272/2004 republicatS, cu modificSrile ?i completSrile
ulterioare, dreptul la rela^ii personale cu copilul, precum i comunitatea.
La data efectuSrii vizitei, capacitatea maximS a centrului era de 4 cupluri mamS-copil,
conform Dispozitiei nr. 300/21.05.2021 a Directorului General al D.G.A.S.P.C. BrSila.
Din informa{iile primite de la personalul centrului a reieit cS, la data de 01.01.2021 in
Centrul Maternal "Alexandra" Br&ila s-au aflau 2 cupluri mamS-copil, dintre care o mamS era
minors. In perioada 01.01.21-18.10.21, panS la momentul realizSrii vizitei, a fost dispusS
admiterea in centru a 4 mame ?i 6 copii, iar la acest numSr s-a adSugat incS o mamS minors pentru
cai-e instan^a de judecatS a dispus mSsura plasamentului la Centrul Maternal, nou-nSscutul fiind
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admis alSturi de mama sa. In ceea ce priv^te incetarea serviciilor pentru beneficiarii din Centrul
Maternal "Alexandra", in perioada 01.01.2021-18.10.2021, a avut loc ieirea unui numar de 3
mame majore cu 4 copii, precum i a unei mame minore cu un copil.
La momentul vizitei, in centru se aflau cazate 3 mame i 4 copii, una dintre mame fund
minor^ (17 ani). Fiecare mamS ocupa cate o camera separata, unul dintre cele 4 dormitoare
existente in centru fiind liber. Beneficiarele proveneau din medii cu poten^ial de vulnerabilitate
ridicat i erau gazduite in centru pe o perioadS determinatS de maximum 2 ani. Una dintre mame
lucra 4 ore zilnic, in perioada cSt se afla la muncS cei doi copii ai s&i fund iSsa^i in grija personalului
centrului i a celorlalte mSmici.
Centrul avea 4 dormitoare individua^ pentru cuplul mamS-copil, care erau in mSsurS sS
rSspundS nevoilor de intimitate ale beneficiarelor, spatiu pentru petrecerea timpului liber, spa^iu
pentru prepararea ?i depozitarea alimentelor, spSlStorie, izolator, cabinet psihologic, grupuri
sanitare comune, bucStSrie, sala pentru servitul mesei, magazie alimente, magazie, grup sanitar
pentru personal, sp&lStorie, birou, izolator, camerS multifuncfionalS. Cabinetul medical se afla
localizat in cadrul Complexului de servicii pentru protectia in regim de urgen^ a copilului, a
cuplului mamS-copil ?i a victimelor violenjei in familie.
Dormitoarele erau curate, bine luminate natural, cu ferestre mari cu geam termopan. Perefii
erau curafi, pavimentul acoperit cu parchet laminat in stare bunS. Dormitoarele erau utilate in
conformitate cu necesitSfile adultului i ale copilului cu mobilier individual, pat pentru mamS, pat
pentru copil, dulap pentru haine, jucarii, fara ca peretii camerelor sa fie personalizati cu
ornamente suficiente pentru a crea o atmosferS plScuta, prietenoasS. Avand in vedere acest
aspect, membrii echipei de vizitare considers oportun sa se efectueze demersuri pentru
incurajarea beneficiarilor sS personalizeze spafiile individuate de cazare, astfel incat sS fie
creat un climat familiar, favorabil menfinerii echilibrului psiho-emofional al beneficiarelor
^ copiilor.
Centrul asigura materialele igienico-sanitare necesare: detergen^i, sSpun, solu^ii
dezinfectante, hSrtie igienicS etc., iar mamele realizau activitS(ile de curS^enie, igienizare i
dezinfec^ie in camerele/dormitoarele proprii.
Centrul avea o spSlStorie-uscStorie, amenajatS cu maini de spSlat, astfel cS lenjeria de pat,
alte obiecte de cazarmament, hainele i lenjeria personals a beneficiarilor erau spSlate periodic,
conform programului stabilit de centru, sau ori de cate ori era cazul.
Grupurile sanitare comune erau curate i igienizate, cabinele de du erau prev&zute cu
perdele pentru protejarea intimitS^ii beneficiarilor, starea de curSjenie in centru fund
corespunzStoare.

Pe parcursul efectuSrii vizitei, membrii echipei de vizitare au re^inut cS unitatea era dotatS ^i
echipatS corespunzStor nevoilor beneficiarilor, organizarea i dotarea spajiului favorizau
implicarea mamelor in procesul de ingrijire a copiilor i responsabilizarea lor pentru modul in care
copiii lor se dezvoltau. Condifiile de locuit ale cuplului mamS-copil in centrul maternal erau
mentinute in stare bunS. Totui, avand in vedere situatia vulnerabilS in care se aflau, pentru
sporirea sentimentului de securitate a beneficiarilor, membrii echipei de vizitare considers
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oportunS implementarea unui sistem de supraveghere video in spafiile comune din interiorul
centrului, la intrarea i in spa^iile exterioare.
Centrul aplica o serie de proceduri proprii (admiterea in centru a beneficiarilor; incetarea
serviciilor; identificarea, semnalarea i solu^ionarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau
orice altS formS de violenta; promovarea rela^iilor socio-familiale; ocrotirea sSnatS^ii; evaluarea i
prevenirea riscurilor; solutionare sugestii/sesizari i reclamatii; solu^ionare situatii de absenteism
din centru), elaborate de D.G.A.S.P.C. Braila ^i cunoscute de catre conducerea centrului i de cStre
personalul de specialitate.
Din analiza Manualului de proceduri pus la dispozipa membrilor echipei de vizitare a
reie$it cS majoritatea procedurilor erau foarte sumar intocmite i cuprindeau doar cateva
aspecte esen^iale. Spre exemplificare, Procedura privind admiterea beneficiarilor cuprindea
o singurS paginS in care erau prezentate doar documentele in baza cSrora se realiza
admiterea beneficiarilor in centru, astfel: a) Dispozitia Directorului General al DGASPC Braila,
[...], HotSrarea de plasament emisa de Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului Braila, sau de
instan^a judecStoreascS [...] ?i Dispozi^ia de plasament in regim de urgen(S, emisa de catre
Directorul General al D.G.A.S.P.C. Braila, in cazul gravidei minore care are deja instituita masura
de protec^ie speciala (plasament sau plasament in regim de urgen^S). Nu erau precizate condifiile
de admitere in centru, documentele necesare pentru intocmirea dosarului personal,
continutul contractului de furnizare servicii, informafii privind condifiile legate i mSsurile
speciale referitoare la admiterea beneficiarilor cu dizabilita|i etc. Avand in vedere acest
aspect, membrii echipei de vizitare considers necesar sS se efectueze demersurile pentru
elaborarea unor proceduri complete i clare, care s3 ofere suficiente informafii
beneficiarilor, conform prevederilor legate in domeniu.
Pentru fiecare beneficiar (cuplu mama-copil) era intocmit un dosar, denumit dosarul
personal. Din informa|iile fumizate de catre personalul centrului a reieit cS dosarele personale
erau conforme i complete, con^ineau documentele obligatorii, printre care: cererea
beneficiarului/reprezentantului legal; copii ale actelor de stare civilS; acte doveditoare privind
veniturile; ancheta sociala; acte medicale; dispozi^ia/hotSrarea de admitere in centru; contractul de
furnizare servicii; alte documente relevante pentru situa^ia i evolu^ia beneficiarului in centru.
La data efectuSrii vizitei, centrul fimctiona cu un numSr de 6 posturi (5 posturi personal de
specialitate ^i auxiliar, precum i 1 post administrativ), la care se adaugau urmStoarele posturi
prevazute in statul de funcfii al Complexului de servicii pentru protec^ia in regim de urgenta a
copilului, a cuplului mamS-copil i a victimelor violen^ei in familie: 1 post Sef Complex servicii;
3 posturi personal de specialitate i auxiliar; 3 posturi personal administrativ, gospodSrire,
intre|inere-repara(ii i deservire.
Din numSrul de 6 posturi cu atribu^ii exclusiv in cadrul Centrului maternal
"Alexandra" BrSila erau vacante urmStoarele 2 posturi: 1 post instructor de educa^e $i 1
post bucatar. Avand in vedere aspectele de mai sus, membrii echipei de vizitare considers
necesar sS se efectueze demersurile necesare pentru angajarea de personal pe posturile
vacante.

Domentul privind
prcvcnirei tnrtiirii - MNP

!Raport de vizita: Central Maternal "Alexandra" Braila, jude|ul BrSila

;Conform informatiilor primite de la conducerea centrului, personalul unitatii avea fie de
|aptitudine profesionaia avizate de medicul de medicina muncii, pentru anul in curs.
jConform Planului de formare profesionaia a personalului, pe parcursul anului 2021
avusesera loc instruiri pe diverse teme, cum ar fi: prevenirea, recunoaterea ?i raportarea formelor
\de neglijare, exploatare, violenja, abuz emo^ional, fizic sau sexual, tratamente crude, inumane sau
jdegradante; managementul situa^iilor de criza in relajiile adult-copil; menpnerea stSrii de sanatate
Sa beneficiarilor in sistemul rezidential; educafia ?i nevoile copilului; respect pentru demnitatea i
1intimitatea beneficiarilor; acordarea primului ajutor in caz de urgen^a. Cu privire la acest aspect,
jmembrii echipei de vizitare considers necesar ca tot personalul centrului s participe
\periodic la cursuri de pregitire profesionala referitoare la insu$irea unor metode i abilitap
\de preintampinare $i de gestionare a incidentelor, acordarea primului ajutor in caz de
|urgen^S, protecpa beneficiarilor impotriva neglijarii, exploatSrii, violenfei i abuzului,
jconfinutul standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale,
1diverse proceduri aplicabile.
Finan^area cheltuielilor centrului era asigurata, in condipile legii, din urmatoarele surse:
bugetul Consiliului Jude^ean Braila; bugetul de stat; donapi, sponsorizari sau alte contribut^ din
jpartea persoanelor fizice ori juridice, din ^ara i din strainatate; fonduri externe rambursabile i
nerambursabile; alte surse de finan^are, in conformitate cu legislapa in vigoare.
Referitor la fondurile alocate pentru desfaurarea in bune condipi a activitaplor din centru,
acestea au fost apreciate de personalul unitapi ca fiind suficiente desfaurarii activitapi centrului,
astfel ca pe parcursul anilor 2020-2021 au fost asigurate materialele necesare prevenirii i
protec^iei fata de infec^ia cu Covid-19, a fost achizi|ionata aparatura electrocasnica (aparat aer
conditiona^ ffigider, aragaz, combina frigorifica, fier de calcat, ma?ina de tuns, uscator de par,
cuptor cu microunde etc.), huse impermeabile pentru paturi, pilote i lenjerii pentru patu^uri de
copii. De asemenea, in anul 2019 au fost renovate spajiile interioare ale centrului, iar in luna
septembrie 2021 s-a realizat reabilitarea hidroizolaliei/acoperi?ului cladirii.
Meniurile erau stabilite saptamSnal, in colaborare cu beneficiarele i se avea in vedere
asigurarea unei alimenta^ii echilibrate din punct de vedere caloric i nutritiv, in conformitate cu
nevoile biologice specifice fiecarei varste i a starii de sanatate a fiecarui beneficiar. Din discu^iile
cu beneficiarii a reie?it ca acetia erau muliumi^i de meniul primit. Conform informa^iilor fumizate
de catre personalul centrului, in cursul saptamanii meniul era preparat la bucataria Complexului
de servicii de catre bucatarii angajaii, iar in timpul week-end-ului hrana era pregatita de mame, in
colaborare cu personalul de serviciu, la bucataria centrului maternal.j
Meniul cuprindea, in perioada efectuarii vizitei, urmatoarele alimente: mic dejun - branzaj
telemea (sau cacaval), muchi Jiganesc (sau parizer de pui), paine, gem (sau dulceata), ceai (sauj
iaurt); gustare - biscuiji cu crema, prajituri sau Eugenia; pranz - ciorba ^araneasca cu piept de puij
(sau supa cu gaiute i pulpa curcan), nitel din piept de pui cu garnitura de orez (sau sarmaiu^e inj
foi de varza cu pulpa pore), castrave^i (gogoari) in o^et i paine; gustare - napolitane, banane,]
pere; cina -tocana de cartofi cu pulpa curcan (sau budinca de paste fainoase cu branza de vaci),j
castrave^i in otet, tartina cu pate (sau costita afiimata, salam Sinaia), paine. Din analiza meniurilor
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i din discutiile purtate cu beneficiarele, a reie^it ca acestea primeau o alimenta^ie adecvata
nevoilor i preferintelor personale (inclusiv fructe proaspete), meniurile fiind stabilite cu
consultarea beneficiarilor, in functie de nevoile, varsta, preferintele i programul zilnic al acestora.
Membrii echipei de vizitare au studiat o serie de registre folosite in activitatea centrului,
cum ar fi: Registrul privind evidenta beneficiarilor, Registrul de evidenta privind incetarea
serviciilor acordate, Registrul privind informarea beneficiarilor, Registrul de eviden^ a
sugestiilor/sesiz^rilor i reclamatiilor beneficiarilor, Registrul de eviden^ a cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice forma de violen^a, Registrul de eviden^ a incidentelor deosebite,;
Registrul de eviden^ a vizitelor i ie^irilor etc.
Registrul situatiilor de rise con^inea cateva inscrieri privind unele incidente deosebite
referitoare la integritatea fizica a beneficiarului (imbolnaviri) sau alte incidente in care ar fi fost
implicat (plecare neautorizata din centru). In registru se consemna data producerii incidentului,
natura acestuia, consecin^ele asupra beneficiarului identificat prin nume, prenume i varsta, data:
notific^rii familiei $i/sau a institu^iilor competente care trebuie informate conform legii, masurile
luate. Cu privire la plecarea neautorizata a unei beneficiare din centru erau consemnate detalii1
privind data p&rasirii centrului de catre mama, lasarea bebelu^ului in grija angajatilor centrului,s
notificarile transmise (D.G.A.S.P.C. Braila, familie, poli^e), masurile luate (plasament in regim•
de urgenja a copilului la un asistent maternal profesionist), revenirea mamei in centru dupa o,
perioada de cateva saptamani. Cu privire la acest aspect, membrii echipei de vizitare consideraj
oportun sa se efectueze demersuri pentru intensificarea supravegherii beneficiarilorj
cunoscufi ca avand modificari ale starii fizice, psihice, emofionale sau tulburari de|
comportament, precum ^i pentru intensificarea instruirii ^i formarii continue a personalului
cu privire la identificarea, semnalarea $i solufionarea situatiilor de rise. Totodata, este
necesar ca activitafile de evaluare ^i asistenfa psihologica a beneficiarelor sa aiba in vedere
implicafiile situatiilor de absenteism.
fn ceea ce prive?te activitatile de instruire cu beneficiarii, conform Registrului privind
informarea beneficiarilor, fiisesera derulate cateva informari pe teme cum ar fi: educa^e pentru
sanatate, dreptul de a face propuneri i sugestii, reguli de prevenire a infectarii cu COVID-19.
Membrii echipei de vizitare considera necesar sa se intensifice ac^iunile de instruire, mai ales
pe teme referitoare la diverse proceduri aplicabile in centru, din discutiile cu beneficiarele
reieind ca acestea nu aveau cuno^tin{a de unele reguli interne.
Registrul de evidenta a vizitelor ^i ie^irilor cuprindea pentru anul 2020 un num^r de 53
de vizite efectuate de catre membrii familiilor beneficiarilor, iar in anul 2021, erau consemnate
117 vizite.
Conform informatiilor furnizate de catre personalul angajat, beneficiarii erau incurajati sa
ofere sugestii pentru imbunatatirea vietii cotidiene i sa sesizeze orice nemultumire referitoare la
serviciile oferite ?i activitatea personalului, inclusiv aspecte privind cazurile de abuz i neglijare.
Cu toate acestea, Registrul de evidenta a sugestiilor/sesizarilor ^i reclamatiilor beneficiarilor
nu confinea nicio consemnare, astfel ca membrii echipei de vizitare apreciaza ca beneficiarii ar
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trebui consiliafi asupra modalitafilor de formulare i transmitere a sugestiilor/sesizarilor i
reclama^iilor.
Referitor la acordarea asistentei medicate, in cadrul Complexului de servicii pentru
protectia in regim de urgen^a a copilului, a cuplului mama-copil i a victimelor violentei in familie
era amenajat un cabinet medical. Acesta era dotat cu mobilier, aparatura medicala, aparat de
urgenta, lavoar alimentat cu apa curentS. etc. La nivelul Complexului de servicii era angajat 1
asistent medical care detinea atribu|ii atat pentru Centrul de plasament in regim de urgenta, cat i
pentru Centrele de consiliere i gSzduire pentru victime ale violentei domestice/Locuinta protejatS
"VENUS".
Pe perioada rezidenjei in Centrul maternal "Alexandra" beneficiarii primeau asisten^^
medicala profilacticS, de urgenta i curativa, prin intermediul medicului de familie la care erau
inscrii, precum ?i prin serviciile oferite de catre asistenta medicala angajata a Complexului de
servicii.

Conform informajiilor primite de la asistenta medicala, aceasta efectua aproape zilnic
triajul epidemiologic ?i verificarea starii de sanatate a copiilor, iar in situajia unei imbolnaviri
acute, inso{ea beneficiarii la medicul de familie sau la alfi medici specialiti. La data efectuarii
vizitei nu existau beneficiari cu probleme de sanatate.
Din informa^iile turnizate de catre personalul medical, a reieit ca in anul 2021 a existat un
caz de internare a unui beneficiar minor prin serviciul de ambulanja (apel telefonic 112). Dupa 6
zile de internare a fost readus in centrul maternal, cu evolu^ie favorabila, fund monitorizat inca 2
zile, conform fiei medicale a acestuia.
Membrii echipei de vizitare au purtat discutii cu personalul centrului pe o durata de 3 zile,
iar in prima zi a vizitei au constatat ca singura asistenta medicala angajata a Complexului de
servicii se afla in concediu medical, astfel ca asistenta medicala nu era asigurata de personal de
specialitate. Conform informatiilor primite de la seful de centru, asistenfa medicala era asigurata;
de catre medicii de familie la care erau inscri^ i beneficiarii, precum i de catre o asistenta medicala<
angajata a unui alt centru reziden^ial din subordinea D.G.A.S.P.C. Braila, cu care nu s-a putut lua\
legatura. In ultima zi a vizitei, asistenta medicala angajata a Complexului de servicii a revenit la]
munca, oferind unele informatii cu privire la activitatea de asisten^a medicala din Centrul maternal.\
Avand in vedere ca, potrivit Ordinului nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime\
de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre matemale, emis de Ministerial Muncii i;
Justiiiei Sociale, Subsec^iunea 8/ Modul VIII/ Partea 2/Subpartea 5 se prevede ca "Centrul s&j
dispuna de numarul ?i structura de personal necesara desfa^ur^rii activitafilor proprii in\
condifii optime. Pentru asigurarea unei asisten^e medicale in condifii optime se recomanda'
prezen^a fizica a unei persoane de specialitate", membrii echipei de vizitare considers necesar
s8 se efectueze demersurile legate pentru acordarea unei asistenfe medicale corespunzatoare<
beneficiarilor Centrului Maternal "Alexandra" Braila, prin asigurarea, zilnic, a prezenfeii
fizice a unei asistente medicale.
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In centru exista intocmitS Procedura privind ocrotirea sanatSfii beneficiarului i a
copilului/copiilor acestuia, disponibilS la sediul centrului, aprobatS de Directorul General al
Direcfiei Generale de AsistentS Socials ?i Protectia Copilului Braila.
La nivelul cabinetului existau intocmite o serie de documente printre care Condica de
prescripfii medicamente i materiale sanitare, Registrul de administrare medicamente-aparat de
urgen^S, Fia medicals a beneficiarului, Fi?a medicala pentru copilul/tanarul din sistemul de
protecfie.
Avand in vedere timpul limitat in care personalul medical a oferit informafii cu privire la
activitatea de asisten^a medicala din Centrul maternal "Alexandra" Braila, membrii echipei de
vizitare au luat la cunofiinfS Planul de intervenfie specifics pentru asigurarea stSrii de
sSnState doar ca formular, nefiind puse la dispozifie planurile completate ale unor
beneficiari. De asemenea, nu a fost comunicat Registrul de eviden^S privind instruirea i
formarea continua a personalului, personalul centrului fScand doar referire la existenfa ^i
continutul acestuia.
Avand in vedere confinutul Ordinului nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale, emis de Ministerul Mimcii ?i
Justifiei Sociale, care prevede la Subsecfiunea 4/ Modul IV/ Partea 1 cS "Centrul elaboreazS, in
primele 10 zile lucrStoare de la admitere, un plan de intervenfie pentru sSnStatea
beneficiarului. Planul confine informafii privind cabinetul medicului de familie la care este/va fi
inscris beneficiarul, planificarea evaluarii stSrii de sSnState a beneficiarului periodicitatea
evaluSrilor, precum i fi$a medicala a beneficiarului", membrii echipei de vizitare considers
necesar sS se efectueze demersurile pentru conformarea la prevederile Ordinului nr.
81/2019, in sensul elaborSrii, in primele 10 zile lucrStoare de la admiterea in centru, a
planului de intervenfie pentru sSnStatea beneficiarului.
Totodata, defi din Planul de formare profesionalS a personalului a reiefit cS pe parcursul
anului 2021 avuseserS loc instruiri ale angajafilor pe diverse teme, membrii echipei de vizitare
apreciazS cS este necesar sS se respecte prevederile legale in domeniu, referitoare la
consemnarea sesiunilor de instruire a personalului privind ocrotirea sSnStSfii beneficiarului
in Registrul de evidenta privind instruirea ?i formarea continuS a angajafilor.
Cu privire la mSsurile luate pentru prevenirea fi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, din informafiile primite de la personalul centrului a rezultat ca, in perioada 2020 2021 (panS la momentul efectuSrii vizitei), in randul beneficiarilor unitSfii nu au existat cazuri
de infectare cu COVID-19, iar in randul personalului au existat douS situafii de infectare.
Drept urmare, in luna noiembrie 2020, in unitate a fost limitatS interacfiunea cu persoanele
din exterior, ca mSsurS preventivS, iar in luna septembrie 2021, unitatea de protecfie nu a fost
carantinata, ca urmare a inexistentei contactului direct, conform definifiei de caz.
Ca mSsurS de prevenire, la nivelul centrului a fost intocmit un Plan de continuare a
activitafii pe perioada starii de alerta generatS de pandemia de COVID-19. In conformitate cu
jrecomandSrile autoritStilor competente, atat personalul, cat i beneficiarii erau testafi COVIDj19 periodic (la interval de 7 zile). Totodata, dotarea cu materiale dezinfectante ?i de protecfie
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s-a realizat corespunzator de cStre D.G.A.S.P.C. BrSila, pe baza referatelor intocmite de cStre
conducerea centrului.

Referitor la acordarea asistenfei psihologice, printre principalele func^ii prev&zute in
Regulamentul de Organizare i Funcjionare al serviciului social Centrul Maternal "Alexandra"
men^ionSm: educarea i consilierea; integrarea socials i profesionalS; informarea beneficiarilor, a
poten^ialilor beneficiari, autorita^ilor publice ?i publicului larg despre domeniul sSu de activitate;
promovarea drepturilor beneficiarilor i prevenirea situa^iilor de dificultate in care poate intra
categoria de persoane vulnerabile.
In cadrul centrului ii desfSura activitatea personal de specialitate, respectiv 1 psiholog
practicant, in supervizare, angajat la nivelul Complexului de servicii pentru protec^ia in regim de
urgen^ a copilului, cuplului mamS-copil i a victimelor violenfei in famile. Psihologul era inclus
,in cadrul Echipei multidisciplinare i administrative, de^inand atribu^ii i pentru Centrul de
iplasament in regim de urgentS, Centrele de consiliere ^i gSzduire pentru victime ale violen^ei
idomestice/ LocuinfS protejatS ' 'VENUS".
Referitor la acordarea asistentei psihologice, din informa^iile primite de la personalul
,centrului, a reieit c5 aceasta era ini|iata la admiterea beneficiarilor in centru, astfel: pe parcursul
:sesiunii inipale erau rediscutate aspectele privind misiunea centrului, serviciile sociale oferite,
jdrepturi i obligafii pe perioada reziden^ei in centru, repere ale programului zilnic, modalitafi
|adecvate de interac^iune, reguli de buna conviejuire cu celelalte beneficiare i cu copiii acestora,
tipul comportamentelor admise/promovate in unitatea de reziden^a. Era intocmit Raportul de
consiliere psihologicS ini^ial^ i se realiza evaluarea nevoilor psihologice imediate ale beneficiareij
?i in acord cu acestea, susfinerea emo^ionaia ?i interven^ii complementare in vederea remiteriij
simptomatologiei problematice, fund intocmita Fia de evaluare psihologica a beneficiarului. Deij
personalul a oferit detalii cu privire la aspectele de mai sus, nu a fost prezentatS documentafiaj
realizarii acestor activitati menfionate. Drept urmare, conform prevederilor Ordinului nr.
81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale!
organizate ca centre maternale, membrii echipei de vizitare considers necesar sa se efectuezei
demersuri pentu realizarea activitatilor men^ionate ^i a documentatiei aferente evaluarilor|
psihologice ini^^ale, a programelor de acomodare, a planurilor individualizate de protecfie,i
a fielor de evaluare psihoIogicS, a rapoartelor trimestriale privind evolu^ia situafieij
beneficiarelor pe perioada reziden^ei in centru ^i a serviciilor acordate, precum ?i a
planurilor de servicii post reziden^a. Totodata, este necesar ca evaluarea psihoIogicS sS aiba
in vedere urmatoarele aspecte: evaluarea mecanismelor ^i func^iilor psihice ale
beneficiarelor, in scopul identificSrii unor condi^ii sau stari patologice din aria cognitiva,
afectivS, de comportament sau a personalitafii, precum $i formularea de recomandari
privind realizarea unor programe de interven^ie psihoIogicS personalizatS.
Informatiile furnizate de catre psihologul centrului au facut referire la modul de realizare a
programelor de interven^ie psihoIogicS personalizatS, respectiv, acestea se realizau in urma
stabilirii obiectivelor generale ^i a celor specifice, din perspectiva restabilirii stSrii de siguran^S ^i
confort afectiv a beneficiarelor. ActivitS^ile psihologice care vizau atingerea acelor obiective
propuse $i implementarea lor erau consemnate in Fi?a de consiliere Individuals sau in Rapoartele
de consiliere psihoIogicS de grup. Aspectele privind serviciile psihologice acordate in vederea
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|
;evolutiei psiho-emojionale ^i comportamentale a beneflciarelor, precum ^i progresele inregistrate
!de catre acestea erau cuprinse in Raportul psihologic de monitorizare, realizat trimestrial, pentru
^fiecare beneficiara in parte. intrucat, la solicitarea echipei de vizitS nu a fost transmisS
documentaiia intocmita in urma desfaurrii acestor activita^i, membrii echipei de vizitare
consider^ necesar sS se efectueze demersuri pentru realizarea activitSfilor de consiliere
!psihologicS a beneficiarelor, realizarea programeior de interventie personalizatS ?i
intocmirea documentatiei aferente. TotodatS, este necesar sa se realizeze evaluarea
•psihologica in cazul copiilor beneficiarelor cu varsta mai mare de 1 an, precum i evaluarea
\psiho-somatica initials f\ periodicS a sugarilor cu varsta de panS la 1 an, la nevoie.
Din discutiile cu personalul a reieit faptul cS pastrarea dosarelor beneficiarelor se realiza
in biroul asistentului social, avand acces la acestea, in caz de nevoie, psihologul i educatorii.
,Din conversa^le cu beneficiarele, s-a constatat faptul cS acestea nu cunoteau informa^ii
din documentele pe care le-au semnat in vederea intocmirii planurilor personalizate de interven^ie,
astfel, membrii echipei de vizitare considers necesar ca Fiele de evaluare sS fie aduse la
jcuno$tin^a beneficiarelor, precum i a membrilor de familie (tatSl copiilor, parin^ii
Ibeneficiarei, alfi membri de familie relevanfi) $i sS se ofere acestora informa^ii in legSturS cu
|rezultatele $i recomandSrile evaluSrilor.
|De asemenea, este necesar ca activitafile de educafie i consiliere a beneficiarelor sS
cuprindS problematica educatiei contraceptive $i sexuale, iar tatSI copilului ?i familia ISrgitS
sS fie incurajati sa participe la aceste activitS^i, avand in vedere cS, la data efectuarii vizitei,
in cadrul centrului exista $i o mamS minors.
In ceea ce prive^te educafia ?i consilierea beneficiarelor i a personalului din cadrul
centrului in vederea prevenirii i semnalSrii formelor de abuz, neglijare sau exploatare, Centrul
maternal avea intocmitS o ProcedurS cu privire la identificarea, semnalarea i solu^ionarea
cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice formS de violen^S asupra beneficiarilor, membrii
echipei de vizitare considerand necesar sa se asigure periodic accesul mamelor, membrilor
familiei, precum i a personalului, la programe de educa^e ?i consiliere privind problematica
protejSrii impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii sau oricSrei forme de vioIenfS.
Referitor la integrarea socials i profesionalS a beneficiarelor, Centrul maternal
sprijinea mamele in mod individualizat i personalizat in demersul de asumare a unui rol
profesional, respectiv, una dintre beneficiarele centrului a fost ajutata sa ii gSseascS un loc de
muncS, ingrijirea copilului in perioada cat aceasta era la muncS fiind in sarcina angaja^ilor centrului
?i a celorlalte beneficiare. De asemenea, reprezentan^ii centrului au fost implica^i in desfSurareaj
procesului de achizi^ionare a unei locuin^e pentru una dintre beneficiare, impreunS cu familia
acesteia, in vederea reintegrSrii la ie?irea din centru.
Din informa^iile furnizate de cStre personalul centrului, a reie?it cS beneficiarii erauj
sprij ini^i in vederea reintegrSrii in familie i comunitate. In acest sens, centrul asigura men^inerea|
legaturii cu membrii familiei, punand la dispozi^ia beneficiarelor grSdina centrului sau dupa caz,
im spa^iu care respecta condijiile de sigurantS sanitara, respectandu-se astfel mSsurile pentru;
prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS COV-2. Cu privire la acest aspect, membrii
echipei de vizitS apreciazS ca fiind necesarS participarea mamelor din cadrul centrului la
activitSti psihologice care sS vizeze pregStirea pentru pSrSsirea centrului maternal, fn
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vederea facilitarii proceselor de integrare sociala i profesionala. Astfel, in cadrul centrului
maternal ar trebui sa se desfaoare activita^i cu rol de pregatire a parasirii institutiei de cStre
cuplul mama-copil, atat in vederea reintegrarii socio-profesionale i familiale, cat si in
vederea realizarii transferului catre un alt serviciu de tip rezidential, daca este cazul.
Totodat^, este necesar sa se efectueze demersuri in vederea asigur&rii dreptului la educafie
$i ^colarizare a beneficarei minore, respectiv inscrierea ?i susfinerea frecvent^rii
invafmantului obligatoriu de catre aceasta.
In ceea ce privete formarea profesionala continuS a personalului de specialitate, din
informaiiie primite de la personalul centrului a reie^it c& psihologul nu a participat in cursul anilor
2020-2021 la astfel de programe, drept urmare, membrii echipei de vizitare consider^ necesar
s^ se prevada implicarea psihologului in aceste activit&fi obligatorii prevazute de catre
Colegiul Psihologilor din Romania, in vederea dezvoltarii competentelor profesionale, a
cunoa^terii i respect^rii standardelor de calitate in serviciile psihologice. Conducerea
Centrului trebuie sa faciliteze accesul psihologului la astfel de programe de formare
profesionala continua, avand in vedere ca acumularea de credite (minimum 10 credite de
formare profesionala pentru fiecare an de practica in profesie) din formarea continua
reprezinta o conditie a menjinerii atestatului de libera practica i de schimbare a treptei de
atestare a psihologului centrului.
Referilor la amenajarea cabinetului psihologic, acesta avea in do tare: dulap, birou,
imprimanta, masa de lucru pentru copii, scaune, cuier. Cabinetul psihologic era dotat metodologic
cu urmatoarele instrumente de evaluare psihologica licenfiate: Instrument pentru evaluarea
depresiei la copii "Children's Depression Inventory"- CDI; Instrument psihometric pentru
evaluarea anxietatii "Inventarul Anxiet^^ii ca Stare i TrSsaturS pentru copii" - STAI; Testul
Cuburilor Kohs; Probaproiectiva pentru evaluarea personalita^ii "Testul Arborelui" lui Karl Koch;
Proba proiectivS "Desenul familiei"; Chestionar de personalitate "Nonverbal Personality
Questionnaire"; teste care erau utilizate la nivelul Complexului de servicii pentru protecjia in regim
de urgen{& a copilului, cuplului mam^-copil i a victimelor violenfei in familie.
Din informapile primite de la personalul centrului, a reie?it ca activitatea psihologului era
consemnatS intr-un dosar, care cuprindea inscrieri despre documentele realizate de c&tre psiholog.
Potrivit Hotararii Colegiului Psihologilor din Romania nr. 3/2013 privind eviden(a profesionala a
psihologilor cu drept de libera practic^, fiecare psiholog trebuie s8 intocmeascS un Registru de
evidenta a actelor profesionale (art. 2 alin. (1) lit. a, coroborat cu Anexa 1 din HotSrarea
mentionata), astfel, membrii echipei de vizitare apreciaza ca este necesar ca psihologul
Complexului de servicii sa intocmeasca un registru de evident^ a actelor profesionale in
conformitate cu prevederile legale mentionate anterior, unde si fie consemnate
corespunzator activitatile psihologice desfa^urate.
In urma discu^iilor cu beneficiarii, s-a concluzionat ca nu se asigurau mijloace suficiente
pentru indeplinirea funcfiei referitoare la informarea beneficiarelor, respectiv misiunea i
obiectivele centrului care erau definite in Regulamentul de organizare i func^ionare al centrului
(ROF), in Carta drepturilor beneficiarilor, Regulamentul de ordine interioara (ROI). Regulile
centrului erau elaborate de furnizorul de servicii sociale, erau disponibile la sediul centrului,
li
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con^ineau inclusiv prevederi referitoare la principalele reguli aplicate in centra, drepturi i
responsabilitSti ale beneficiarilor i se asigura accesul la acestea, insa nu existau materiale
informative care puteau oferi beneficiarelor acces la informatii privind posibilitatile de a
beneficia de servicii sociale ^i nici resurse utile in vederea stimul&rii autonomiei i conferirii
sentimentului de incredere, apartenenta ^i protectie in cadrul Centrului. Astfel, potrivit
prevederilor Ordinului nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale, membrii echipei de vizitare
apreciaza ca este oportun sa se puna accent pe implementarea unor mijloace potrivite de
informare a posibilelor beneficiare $i a beneficiarelor existente in centru, cu privire la
activitatile derulate i oferta de servicii sociale existente, inclusiv juridice, precum ^i
implementarea unor campanii de informare ?i sensibilizare a comunitatii cu privire la
problemele mamelor aflate in situatii vulnerabile i a posibilitatilor existente, in vederea
prevenirii sau limitarii unor situatii de dificultate, care pot cauza marginalizarea sau
excluziunea social!.

Intracat in urma discufilor purtate cu beneficiarele s-a constatat faptul ca activita^ile
recreative desfaurate erau limitate in zona destinata pentra petrecerea timpului liber, respectiv
vizionarea programelor TV, membrii echipei de vizitre opineaz! ca este necesar s! se
intensifice implicarea acestora in activit^fi recreative ?i educative, precum i incurajarea
beneficiarelor in vederea particip!rii la anumite programe de calificare profesionaUf $i la
activita^i in vederea potenfarii interesului fa|^ de munca, ac^iuni centrate pe asumarea de
responsabilitafi $i adaptarea la statutul de angajat. Aceste activitati pot fi realizate prin
participarea beneficiarelor la programe de consiliere $i orientare profesionala, cu scopul
asistarii lor in procesul de conturare ?i administrare a propriilor cariere $i a propriilor vieti,
bazata pe nevoile, interesele i abilitatile fiecarei beneficiare in parte.
Referitor la activitatea de asistenta sociali din centru, aceasta era desfaurata de catre un
asistent social care de|inea aviz de exercitarea a profesiei, fund inscris in colegiul National al
Asistenjilor Sociali din Romania i avand treapta de competenia profesionala corespunzatoare
activitapi desfa^urate - principal.
Referitor la participarile asistentului social la cursuri/stagii de pregatire i formare
profesionala, in perioada analizata (anii 2020 ^i 2021 - pana la momentul vizitei), acesta a
participat in anul 2020 la un singur curs de pregatire profesionala organizat de D.G.A.S.P.C.
Braila. Referitor la acest aspect, membrii echipei de vizitare consider^ c!, potrivit Legii Nr.
466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social - Art 12 (h) Asistentul social are
dreptul la pregatirea continua in domeniul asistenfei sociale, aspect care presupune
asigurarea, de catre angajator, a accesului la pregatire profesionala continua, dar i eforturi,
din partea asistentului social angajat, pentru a identifica surse care ofer! cursuri de
pregatire profesionala in domeniu (de ex. Colegiul Na^ional al Asisten^ilor Sociali din
Romania sau organiza^ii neguvernamentale).
Potrivit declara^or asistentului social i documentelor transmise de catre conducerea
centralui, asistentul social mai indeplinea, pe lang^ atribu{iile specifice Centralui Maternal, i
atribu^ii de asistent social la Central de plasament in regim de urgen^a pentra copilul abuzat,
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neglijat, exploatat, la Centrul de consiliere i gazduire pentru victimele violentei domestice i
Locuin^a protejatS ,,Venus".
Activita^ile specifice postului de asistent social presupuneau intocmirea documentelor
prevazute de legislatia specifica, consilierea beneficiarelor i a membrilor familiilor acestora,
precum i demersuri pentru sprijinirea beneficiarelor in rela^ia cu alte institu^ii, organizatii
neguvernamentale sau societafi comerciale.
Astfel, activita{ile desfaurate de asistentul social in Centrul Maternal "Alexandra" erau,
in general, urmatoarele:
-evaluarea ini^ials a cazului, in situa^ii speciale (in situa^ia in care evaluarea ini^ials nu era
realizata de c^tre speciali^tii Centrului de consiliere i interven(ie pentru copilul abuzat, neglijat,
exploatat - Linia telefonicS de urgen^a);
-realizarea documentelor specifice, conforme cu standardele minime specifice Centrului
Maternal: plan individualizat de protec^ie, in situafia mamei/gravidei minore, plan de integrare
socio-profesional^ a mamei, plan personalizat de interven^ie pentru copilul protejat al&turi de
mama in centrul maternal, plan de servicii post reziden^ale la ieirea din centrul maternal,
program de acomodare a mamei beneficiare la Centrul Maternal, Fi5 de evaluare sociaia,
realizarea documentelor necesare sesizarii instan^ei de judecata, in situa^ia mamelor minore, in
vederea inlocuirii plasamentului in regim de urgen^ cu masura plasamentului, identificarea
posibilita^ilor i facilitarea mentinerii relatiei beneficiarelor cu membrii familiei extinse, realizarea
corespondentelor necesare preluarii informa^iilor pentru evaluarea multidimensionaia a cazurilor;
-realizarea fi^elor lunare de monitorizare referitoare la dinamica intrarilor-ieirilor din
unitatea de protectie;
-realizarea demersurilor necesare reluarii/continuarii cursurilor colare de c^tre beneficiare,

in condi^iile legii;
-realizarea procedurilor legate de intrarea in legalitate pe linie de stare civila a
beneficiarelor, respectiv eliberare car^ilor de identitate pentru mamele rezidente;
-demersuri, inclusiv vizite la domiciliile familiilor, in vederea integrarii socio-profesionale;
-medierea cu alte institutii in vederea integr^rii socio-profesionale a beneficiarelor;
-demersuri privind asigurarea presta^iilor i serviciilor sociale, specifice beneficiarelor $i
copiilor acestora, in conformitate cu prevederile legale;
-demersuri i acompanierea beneficiarelor in solufionarea problemelor care vizeaz^
sesizarea altor institu(ii (instan^a de judecata pentru emiterea Ordinului de protectie, ca urmare a
violentei domestice, primaria de domiciliu, poli^e, Agen^ia jude^eana pentru pia^i i inspectie
sociaia etc.)
In timpul vizitei ?i ulterior, au fost verificate mai multe dintre documentele enumerate
anterior $i s-a constatat ca acestea respectau standardele minime de calitate in domeniu, conjineau
informatii relevante cu privire la situatia beneficiarelor i a copiilor acestora i respectau perioadele
de intocmire/revizuire.
Potrivit declaratiilor conducerii i a specialitilor, centrul nu avea redactate materiale
informative cu privire la activitatile derulate i serviciile oferite, beneflciarele centrului fiind
informate verbal cu privire la aceste aspecte, in momentul admiterii in centru ^i ulterior, pe
parcursul reziden(ei. In legatura cu acest aspect, membrii echipei de vizitare apreciaza ca nu|
erau respectate prevederile Ordinului Ministerului Muncii ?i Justifiei Sociale nr. 81/2019j
Iprivind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate caj
centre maternale unde, la Partea 1: Standardul 1 - Admiterea in Centrul Maternal seI
mentioneaza ca ^Ccntrul define ^i pune la dispozifia beneficiarilor materiale informative
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privind activitdfile derulate $i serviciile oferiteMaterialele informative trebuie sd cuprindd,
pe scurt: o scurtd descriere a centrului fi a serviciilor oferite, o prezentare a spafiilor de cazare
individuate i a spafiilor comune, numdrul de locuri din centru, adaptdripentru nevoi speciale
dacd este cazul, serviciile fi facilitdfile oferite". In acest sens, membrii echipei de vizitare
apreciazS. cS centrul trebuie s& se conformeze prevederilor standardelor specifice de calitate
in sensul elabor&rii materialelor informative ^i a punerii acestora la dispozijia beneficiarilor.
Referitor la activitdfile de relaxare, recreative fi ludice, centrul punea la dispozijia
beneficiarilor un spa^iu de joacS in interior, dotat i mobilat corespunz&tor. In exterior, in curtea
centrului, exista un foior ?i un spa^iu de joaca pentru copii dar care, potrivit informatiilor furnizate
de personal, nu era dotat cu facilit&^i de joaca pentru copii - exista un tobogan defect, la
momentul efectuarii vizitei. Referitor la acest aspect, membrii echipei de vizitare considera
ci centrul trebuie sa efectueze demersuri pentru asigurarea unor spatii i facilitat^ de
petrecere a timpului liber, recreere i socializare. In general, in timpul liber, beneficiarele
centrului vizionau programe TV, citeau, ie?eau la plimbare, singure sau cu copiii, in parcuri sau la
alte obiective din ora, mergeau la cumparaturi sau i?i solu^ionau diferite probleme personale.
Referitor la vizite, in perioada de dinainte de declanarea pandemiei de COVID-19, pentru
vizitele membrilor familiei era utilizat spa^iul de la intrarea in centru, amenajat ca living, dotat cu
mas^, scaune, televizor, canapea, telefon. In contextul pandemic, vizitele in interiorul centrului
erau sistate, iar intalnirile cu membrii familiei se desf&urau, atunci cand condijiile meteo erau
favorabile, in aer liber, intr-o zona dotata cu canapele, alee de joaca pentru copii i pentru
plimbarea cu londoul a sugarului. Pe timp nefavorabil, vizitele se desfS?urau intr-un hoi de la
parterul cl&dirii, unde erau asigurate conditii de confort termic, scaune, i se respectau normele de
igien^ specifice: masca de protectie, dezinfectarea mainilor, distan^e fizicL In anul 2020 au
beneficiat de serviciile centrului 6 mame i 10 copii, dintre care o mam^ minor&, iar num^rul de
vizite efectuate de c^tre membrii familiilor acestora a fost de 53. In anul 2021, pana la momentul
vizitei, au fost inregistrate 4 beneficiare $i 6 copii, dintre care o mama minora, iar numarul de
vizite efectuate a fost de 117.
Referitor la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitafi conform datelor furnizate
de personalul centrului, nu au existat cazuri de beneficiare cu deficienje locomotorii.
Imobilul in care func^iona centrul dispunea de o rampa de acces pentru persoanele care se
deplasau cu ajutorul fotoliului rulant, iar la baie exista o bara de sprjin la toaleta, dar nu existau
alte facilitafi pentru persoanele cu deficiente locomotorii. In acest sens, membrii echipei de
vizitare apreciaza ca centrul trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 448/2006 republica^
privind protecjia ^i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in sensul de a amenaja
o baie, astfel incat sa poata fi folosita de catre persoanele cu deficiente locomotorii.
3. Recomandari.

Avand in vedere cele de mai sus, in temeiul art. 43 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind
organizarea i func^ionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicat^, Avocatul Poporului:

Domeniul privind
prevenirra torturii- MNP

Raport de vizitfl: Centrul Maternal "Alexandra" Braila, judetul Braila

RECOMANDA
a)

Conducerii Direc^iei Generate de Asistenfa Sociala $i Protecfia Copilului
Braila sa intreprinda masurile legale care se impun pentru:

1.Elaborarea unor proceduri complete i clare, care sa ofere suficiente informafii
beneficiarilor, conform prevederilor legale in domeniu, avand in vedere ca, la data efectuarii vizitei
majoritatea procedurilor erau sumar intocmite i cuprindeau doar cateva aspecte esenjiale, astfel
Procedura privind admiterea beneficiarilor cuprindea o singura pagina in care erau prezentate doar
documente^ in baza carora se realiza admiterea beneficiarilor in centru, f&r^ a fi precizate
condi^iile de admitere in centru, documentele necesare pentru intocmirea dosarului personal,
continutul contractului de furnizare servicii, informatii privind condifiile legale i masurile
speciale referitoare la admiterea beneficiarilor cu dizabilitaji etc.
2.Asigurarea serviciilor corespunzatoare beneficiarilor, prin angajarea de personal pe
posturile vacante, avand in vedere c& la data efectuarii vizitei erau vacante urmatoarele 2 posturi
cu atribu^ii exclusiv in cadrul Centrului Maternal "Alexandra" Braila: 1 post instructor de educa^e
i 1 post bucatar.
3.lmbunata{irea condi^iilor de cazare prin incurajarea beneficiarilor sa personalizeze spatiile
individuate de cazare cu ornamente suficiente pentru a crea o atmoslerii piacuta, prietenoasa, astfel
incat climatul sa fie familiar, favorabil meniinerii echilibrului psiho-emofional al beneficiarelor i
copiilor, prin implementarea unui sistem de supraveghere video in spatiile comune din interiorul
centrului, la intrare i in spatiile exterioare, precum ?i prin amenajarea unei bai cu facilitati
standardizate pentm utilizarea de catre persoanele cu deficiente locomotorii.
4.Participarea periodica a personalului centrului la cursuri de pregatire profesionala
referitoare la insuirea unor metode i abilitati de preintampinare i de gestionare a incidentelor,
la acordarea primului ajutor in caz de urgen^a, la confinutul standardelor specifice minime
obligatorii de calitate pentru servicii sociale, precum i la diverse proceduri aplicabile (protec^ia
beneficiarilor impotriva neglijarii, exploatarii, violentei ?i abuzului, sau identificarea, semnalarea
?i solu|ionarea situatiilor de rise).
5.Acordarea unei asisten^e medicale corespunzatoare beneficiarilor Centrului Maternal
"Alexandra" Braila, prin asigurarea, zilnic, a prezen^ei fizice a unei asistente medicale, in
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale, emis de Ministerul Muncii i
Justi^iei Sociale, care la Subsec^iunea 8/Modul VIH/Partea 2/Subpartea 5 prevede ca "Centrul sa
dispun^ de numSrul i structura de personal necesara desfaurarii activitajilor proprii in condi^ii
optime. Pentru asigurarea unei asistenfe medicale in condijii optime se recomanda prezenja fizica
a unei persoane de specialitate".
6.Elaborarea unor materialele informative cu privire la descrierea centrului i a serviciilor
oferite, prezentarea spafiilor de cazare individuale i a spa^iilor comune, numarul de locuri din
jcentru, adaptari pentru nevoi speciale daca este cazul, serviciile i facilita^e oferite, in
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conformitate cu prevederile standardelor specifice de calitate referitoare la elaborarea materialelor
informative i a punerii acestora la dispozi{ia beneficiarilor.

b) Conducerii Centrului Maternal "Alexandra" Braila, judetul Braila sa
intreprind^ masurile legate care se impun pentru:
1.Intensificarea supravegherii beneficiarilor cunoscu^i ca av^nd modificSri ale st&rii fizice,
psihice, emo^ionale sau tulbur&ri de comportament, astfel inc^t s8 nu mai aib& loc plecari
neautorizate ale acestora din centru.
2.Realizarea unor activit&fi de evaluare i asisten^a psihologicS a beneficiarelor care s^ aiba in
vedere implica^iile situafiilor de absenteism.
3.Intensificarea ac^iunilor de instruire a beneficiarilor, mai ales pe teme referitoare la diverse
proceduri aplicabile in centru, avand in vedere c^, din discu^iile cu beneficiarele a reieit c& nu
aveau cunotiniS de unele reguli i proceduri interne (modalit{ile de formulare i transmitere a
sugestiilor/sesizarilor i reclamatiilor).
4.Conformarea la prevederile Ordinului nr. 81 /2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale, emis de Ministerul Muncii $i
Justi^iei Sociale, Subsectiunea 4/Modul IV/Partea 1, in sensul elabor^rii, in primele 10 zile
lucratoare de la admitere in centru, a planului de interventie pentru s^n^tatea beneficiarului, cu
toate informa^iile legale, avand in vedere ca la momentul vizitei nu s-a putut verifica respectarea
prevederilor legale mentionate anterior, referitoare la evaluarea st^rii de s&n^tate a beneficiarilor.
5.Consemnarea sesiunilor de instruire a personalului in Registrul de evidenj^ privind instruirea
?i formarea continu^ a angajafilor.
6.Realizarea activit^iilor psihologice i a documenta^iei aferente evaluSrilor psihologice
ini^iale, a programelor de acomodare, a planurilor individualizate de protecpe, a fielor de evaluare
psihologica, a rapoartelor trimestriale privind evoluiia situa^iei beneficiarelor pe perioada
reziden^ei in centru i a serviciilor acordate, precum i a planurilor de servicii post-rezideniS,
conform prevederilor Ordinului nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale organizate ca centre matemale.
7.Efectuarea evalu&rilor psihologice care sa aiba in vedere i urmatoarele aspecte: evaluarea
mecanismelor i func^iilor psihice ale beneficiarelor, in scopul identificarii unor condi^ii sau stari
patologice din aria cognitiva, afectiva, de comportament sau a personalita^ii, precum i formularea
de recomandari privind realizarea unor programe de intervenlie psihologica personalizata.
8.Intocmirea evaluarilor psihologice in cazul copiilor beneficiarelor cu varsta mai mare de 1
an, precum i a evaluarilor psiho-somatice inijiale i periodice a sugarilor cu varsta de pSna la 1
an, la nevoie.

9.Aducerea la cunotin{a beneficiarelor, precum $i a membrilor de familie (tatal copiilor,
pSrin^ii beneficiarelor, al^i membri de familie relevan^) a Fielor de evaluare i oferirea de
informa^ii in leg^tura cu rezultatele i recomandarile evaluarilor.
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10.Participarea beneficiarelor la activitSti de educa^e i consiliere, care sS cuprinda
problematica educafiei contraceptive i sexuale (sau privind problematica protejSrii impotriva
abuzului, neglijarii, exploatSrii sau oric^rei forme de violen^S), iar tatai copilului i familia lSrgita
sS fie incurajati sS participe la aceste activitS^i, avand in vedere ca, la data efectuarii vizitei, in
cadrul centrului exista i o mama minora.
11.Participarea mamelor din cadrul centrului la activitaji psihologice, care sa vizeze pregatirea
pentru parasirea centrului maternal, in vederea facilitarii proceselor de integrare sociaia i
profesionala (activita^i cu rol de pregatire a parasirii institu^iei de catre cuplul mama-copil, atat in
vederea reintegrarii socio-profesionaie ^i familiale, cat i in vederea realizSrii transferului catre un
alt serviciu de tip rezidenjial, daca este cazul).
12.Asigurarea dreptului la educatie i colarizare a beneficiarei minore, respectiv inscrierea i
sustinerea frecventarii invSjSmantului obligatoriu de catre aceasta.
13.Facilitarea accesului psihologului la programe de formare profesionala continua, avand in
vedere ca acestea sunt activitSti obligatorii prevazute de catre Colegiul Psihologilor din Romania,
in vederea dezvoltarii competen^elor profesionale, a cunoaterii i respectarii standardelor de
calitate in serviciile psihologice, iar acumularea de credite din formarea continua reprezinta o
condijie a menjinerii atestatului de libera practica i de schimbare a treptei de atestare a
psihologului centrului.
14.Respectarea dispozi^iilor HotSrarii Colegiului Psihologilor din Romania nr. 3/2013, art. 2
alin. (1) lit. a, coroborat cu Anexa 1, referitoare la utilizarea registrelor profesionale de catre
psihologi, prin intocmirea unui registru de eviden^a a actelor profesionale in conformitate cu
prevederile legale menfionate anterior, unde sa fie consemnate corespunzator activitS^ile
psihologice desfS?urate in centru.
15.imbunStStirea accesului la informa^ii, prin implementarea unor mijloace potrivite de
informare a posibilelor beneficiare ?i a beneficiarelor existente in centru, cu privire la activita^ile
derulate i oferta de servicii sociale existente, inclusiv juridice, precum i implementarea unor1
campanii de informare ^i sensibilizare a comunitafii cu privire la problemele mamelor aflate inj
situa|ii vulnerabile i a posibilitatilor existente, in vederea prevenirii sau limitarii unor situa|ii de

j

dificultate, care pot cauza marginalizarea sau excluziunea socials.
16.Asigurarea unor spafii i facilitali de petrecere a timpului liber i intensificarea implicarii
beneficiarilor in activita^i recreative, de socializare ?i educative.j
17.Incurajarea beneficiarelor in vederea participarii la anumite programe de calificare
profesionala i la activita^i in vederea potenfarii interesului fa^a de muncS, ac|iuni centrate pe
asumarea de responsabilitaji i adaptarea la statutul de angajat (prin participarea la programe dej
consiliere i orientare profesionala, cu scopul asistSrii lor in procesul de conturare i administrare
a propriilor cariere i a propriilor vieii, bazata pe nevoile, interesele i abilitaiile fiecSrei beneficiare
in parte).
18.Facilitarea participSrii asistentului social la cursuri/stagii de pregStire i formare
profesionala, potrivit Legii nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social carej
prevede la art. 12 lit. (h) ca asistentul social are dreptul la pregatirea continua in domeniul asisten^ei
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i
jsociale, aspect care presupune asigurarea, de catre angajator, a accesului la pregatire profesional^
continuS, dar i eforturi, din partea asistentului social angajat, pentru a identifica surse care ofera
Icursuri de pregatire profesionaia in doraeniu (de ex. Colegiul National al Asisten^ilor Sociali din
Romania sau organiza{ii neguvernamentale).

Bacau, 10.02.2022
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