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1.Cadrul general si organizarea vizitei
2.Constatarile rezultate din vizita efectuata
3.Recomandari

Craiova - 2022

Raportde vizita: Casu^a de Tip Familial ..Sfflntul Mihail" Sacalaz, jude^ul Timi$

1. Cadrul general i organizarea vizitei
Potrivit dispozitiilor prevazute de art. 2 alin. (2), art. 16 alin. (1) art. 35 lit. a) i art. 39 alin.

(3) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea i funcfionarea institutiei Avocatul Poporului,
republicata, coroborate cu dispozi{iile art. 4 alin. (1) i art. 19 din Protocolul optional la Conventia
impotriva torturii i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, cu dispozitiile
Ordinului Avocatului Poporului nr. 134/2019, si conform Planului de vizite aprobat pentru anul 2022,

la data de 28 iunie 2022 a fost efectuata o vizita inopinata la Casufa de Tip Familial (C.T.F.) ,,Sfantul
Mihail" Sacalaz, din cadrul Directiei Generale de Asistenfa Sociala si Protectia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Timi?.
La efectuarea vizitei au participat reprezentantii institutiei Avocatul Poporului,
jurist,.

. medic, consilieri in cadrul Centrului zonal Craiova al

Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de deten^e, i.reprezentant al
organizatiei neguvernamentale - Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului-Filiala Regionala
Craiova.
Vizita a avut urmatoarele obiective: consolidarea protectiei beneficiarilor impotriva
pedepselor i tratamentelor inumane sau degradante, verificarea conditiilor de cazare, sesizari i
reclamatii; asigurarea asistentei pentru sanatate, precum i verificarea altor aspecte cu relevanta
pentru activitatea Mecanismului National de Prevenire a Torturii in locurile de deten^e.

2. Constatarile rezultate din vizita efectuata i din interviurile cu beneficiarii i cu
personalul centrului
a) informatii generale
Casuta de Tip Familial ,,Sfantul Mihail" Sacalaz este o unitate de tip rezidential, fara
personalitate juridica, infuntata prin Hotararea Consiliului Judetean Timis din data de 28.08.2019.
Functioneaza in cadrul Directiei Generale de Asistenta i Protectia Copilului Timi i detine
autorizatie sanitara de functionare eliberata de Directia de Sanatate Publica Judeteana Timi.
Face parte din structura organizatorica a Complexului de Servicii Sociale Timisoara, avand
licenta de functionare eliberata la data de 05.03.2022 pentru o perioada de 5 ani, fiind acreditata la
data de 03.06.2014 in conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in
domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare.
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Casuta de Tip Familial ,,Sfantul Mihail" Sacfilaz funcfioneaza cu respectarea prevederilor
cadrului general de organizare i funcfionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenfei
sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protec^ia
i promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, precum i
a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip reziden^ial destinate copiilor din sistemul de
protecfie specials, Anexa nr. 1 - aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale
cu cazare, organizate ca centre rezidentiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de parinfii
sai.

Cadrul legal de infiin^are, organizare i func^ionare era precizat in Regulamentul de
Organizare si Functionare (ROF), aprobat prin Hotararea Consiliului Judefean Timi, din data de
01.11.2019.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate in C.T.F. sunt copii i tineri separafi temporar sau
definitiv de parinfii lor, ca urmare a stabilirii masurii plasamentului.
Scopul serviciului social este de a asigura protectia copilului, pe o perioada determinata,
gazduire, ingrijire, educafie, pregatire, in vederea reintegrarii sau integrarii familiale i socioprofesionale.

Admiterea in centru a copiilor se face in baza Hotararii Comisiei pentru Protec|ia Copilului
sau, dupa caz, a hotararii instantei de judecata, din care sa rezulte instituirea plasamentului copilului
in cadrul D.G.A.S.P.C. Timi.

Capacitatea legala a casei este de 14 locuri de cazare, iar la data vizitei erau cazati 8 beneficiari,
3 baieti i 5 fete, cu varste intre 11 i 18 ani, unul dintre acestia fiind incadrat in grad de handicap
mediu.
Cei 8 beneficiari, 5 fiind ffati, erau reprezentati legal de Directorul General al D.G.A.S.P.C.
Timi, fiecare copil fiind inscris intr-o forma de invatamant. Patru copii frecventau cursurile colii
gimnaziale Sacalaz, iar ceilalfi 4 erau inscrii la Scoala ,,Paul Popescu Neveanu" din Timisoara, fiind
cazafi la caminul colii pe perioada frecventarii cursurilor. Unul dintre eopii, care urma saimplineasca

varsta de 18 ani, a fost ajutat sa se angajeze pe perioada vacantei de vara la o firms de constructii.
Potrivit obiectivelor, au fost vizitate toate spatiile i s-au purtat discufii cu personalul i copiii
prezenfi la data vizitei. Acestia au manifestat disponibilitate pentru comunicare cu membrii echipei
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de vizita si au permis accesul la documentele existente i la spatiile centrului, in conformitate cu
prevederile legale.
Echipa de vizita a constatat ca nu existau materiale informative de prezentare pentru a
fi consultate de beneficiari si parintii acestora, potrivit prevederilor indicatorului Standardul 1
Admiterea in centrul rezidential, Modulul I Accesarea Serviciului, din Anexa nr. 1 - privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidentiale
pentru protec^ia copilului separat temporar sau definitiv de parintii sai, din Ordinul nr. 25/2019.
Au fost solicitate si verificate mai multe documente (Regulamentul de organizare i
functionare, Codul de etica, Carta drepturilor beneficiarilor, procedurile operationale existente in
centru, Registrul de evidenta a cazurilor de abuz sau neglijare, Registrul de evidenta a incidentelor
deosebite, Registrul privind instruirea si formarea continua a personalului, Registrul de evidenta a
incetarii serviciilor, Registrul de evidenta a sugestiilor, sesizarilor, reclamatiilor etc.).
Codul de etica nu era disponibil, pe suport de hartie, la sediul C.T.F., nefiind respectate
prevederile indicatorului SI.5. Standardul 1 - Respectarea drepturilor copilului si a eticii
profesionale, Modulul VII Drepturi si etica, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.
Procedurile verificate erau intocmite si transmise de furnizorul de servicii, potrivit
prevederilor din standard, dar lipsea Procedura de incetare a serviciilor, care pana la sfarsitul
vizitei nu a putut fi prezentata.
De asemenea, unele registre verificate (Registrul de evidenta a incidentelor deosebite,
Registrul de evidenta a sugestiilor, sesizarilor, reclamatiilor) nu erau rubricate potrivit
prevederilor din Ordinul nr. 25/2019, pentru consemnarea tuturor datelor precizate in
procedurile operationale.
In data de 30.12.2021 a fost inregistrat un incident, constand in plecarea neautorizata din
centru a unui beneficiar care a fost readus dupa cateva zile. In Registrul de evidenta a incidentelor
deosebite existent in centru, nefiind rubricat corespunzator, nu erau consemnate toate datele
(consecintele asupra copilului, varsta, data notificarii familiei si/sau a institutiilor competente
ce trebuie informate conform legii, masuri luate etc.) pentru o evidenta clara, potrivit
prevederilor indicatorului SI.2. Standardul 1 - Gestionarea incidentelor deosebite, Modulul IX
Gestionarea si Notificarea incidentelor deosebite, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019. Din
interviurile cu copiii i personalul a rezultat ca acelasi beneficiar a mai parasit centrul fara
permisiune in data de 11.03.2022. Cel de-al doilea incident nu era consemnat in Registrul de
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evidenta a incidentelor deosebite, dei Procedura privind solutionarea situatiilor de absenteism a
copilului ingrijit in centre rezidentiale, elaborat^ de D.G.A.S.P.C Timis era disponibila la sediul
centrului. Astfel, nu erau respectate prevederile indicatorului SI.2. Standardul 1 - Gestionarea
incidentelor deosebite si S2.2, Modulul IX Gestionarea si Notificarea incidentelor deosebite, din
Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019. Totodata, echipa de vizita recomanda conducerii
Complexului de Servieii Sociale Timisoara sa organizeze sesiuni de instruire/informare a
personalului C.T.F. pentru a cunoaste si apliea Procedura privind solutionarea situatiilor de
absenteism a copilului, Procedura de evaluare si prevenire a riscurilor, dar si alte proceduri,
iar sesiunile sa fie consemnate in Registrul privind instruirea si formarea continua a
personalului, potrivit Im.3, indicatorului Sl.l., Standardul 1 - Gestionarea incidentelor deosebite,
Modulul IX Gestionarea si Notificarea incidentelor deosebite, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr.

25/2019.
Nu au fost prezentate echipei de vizita Registrul privind instruirea si formarea continua
a personalului si Registrul de evidenta a cazurilor de abuz si neglijare, potrivit prevederilor
legale (Im.2, indicatorul SI.2, Standardul 1 - Admiterea in centrul rezidential, Modulul I Accesarea
Serviciului, precum si Im.2, indicatorul SI.4, Standardul 1 -Protectiaimpotriva abuzului si neglijarii,
Modulul VIII Protectia impotriva abuzului si neglijarii, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019).
Au fost solicitate cateva dosare ale beneficiarilor institutionalizati si s-a constatat ca dosarele
personale ale beneficiarilor nu erau disponibile la sediul C.T.F, si nu au putut fi prezentate
pana la finalul vizitei. Nu erau astfel indeplinite prevederile Im.2, SI.5, indicatorul SI.5,
Standardul 1 - Admitere, Modulul I Accesarea serviciului din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.
Asistentul social, prezent la data vizitei in centru, era angajat de putin timp, fund inregistrat
la Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania si realiza activitatile potrivit atributiilor din
fisa postului, conform treptei de competenta detinuta (debutant). Au fost verificate cateva documente
existente la sediul Complexului de Servicii Sociale Timisoara, intocmite de asistentul social pentru
beneficiarii din C.T.F., si s-a constatat ca nu era aplicata parafa pe documentele profesionale
intocmite, potrivit art. 10 alin. (1) din Hotararea nr. 8/2011 a Colegiului National al Asistentilor
Sociali, privind acordarea treptelor de competenta profesionala.
b) masurile intreprinse in scopul protectiei beneficiarilor impotriva contaminarii in
perioada pandemiei COVID-19
Din documentele prezentate si din intervievarile personalului C.T.F ,,Sfantul Mihail" Sacalaz
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si a copiilor a rezultat ca in perioada pandemiei au fost infectati cu virusul SARS-C0V2 toti copiii,
avand simptome usoare, fara probleme deosebite, fiind tratati corespunzator.
Copiii au fost infectati in mediul scolar, au fost testati periodic, au frecventat scoala on-line, iar
cei cu varsta peste 16 ani au fost vaccinati. Personalul C.T.F. nu a fost infectat si era vaccinat.
Pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta s-au aplicat masuri de prevenire si management
a situatiei generate de epidemia de COVID -19, constand in informari pentru limitarea raspandirii
virusului. S-a constatat ca a existat o buna colaborare intre conducerea centrului, conducerea
D.G.A.S.P.C. Timis si reprezentantii D.S.P. Timis, privind masurile intreprinse in scopul prevenirii
infectarii cu virusul SARS-COV2.
Beneficiarilor si personalului le-au fost respectate drepturile si le-au fost acordate la timp
materialele de igiena personala si colectiva.
c)structura de personal
La data efectuarii vizitei, casuta functiona cu 7 angajati (6 educatori si 1 asistent social). Potrivit
statului de functii, erau vaeante 5 posturi (un sef centru, un psiholog, un educator, un ingrijitor,
un sofer). Echipa de vizita recomanda conducerii Complexului de Servicii Sociale Timisoara sa
efectueze demersurile necesare pentru ocuparea posturilor vacante, in scopul asigurarii
activitatilor si serviciilor acordate, in concordanta cu misiunea, scopul/functiile centrului si cu
nevoile copiilor.
d)conditii de cazare
C.T.F. este amplasata in comuna Sacalaz, judetul Tmis, intr-o cladire destinata exclusiv pentru
serviciul social, pe un teren cu o suprafata de 1106 m2, pe trei nivele (demisol, parter, etaj). La demisol
sunt amenajate bucataria, camera pentru curatat legume, vestiarul personalului, magazia de alimente,
camera cu frigidere si congelatoare, sala tehnica si sala de mese.
La parterul cladirii sunt trei dormitoare cu cate doua paturi, in care erau cazati baietii, doua
grupuri sanitare cu cate doua toalete, doua lavoare, doua toalete separate, biroul educatorilor, sala de
activitati si un hoi de acces.
La etaj sunt patru dormitoare cu cu cate doua paturi, in care erau cazate fetele, doua grupuri
sanitare cu cate doua toalete, doua lavoare, doua toalete separate, sala de activitati si un hoi de acces.
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Ambele sali de activitati sunt amenajate pentru petrecerea timpului liber, accesibile tuturor
copiilor, dotate corespunzator activitatilor de relaxare zilnica, cu mobilier confortabil si suficient,
carti, jucarii si jocuri, televizoare, calculator/laptop etc..
Au fost vizitate toate dormitoarele copiilor, care erau aerisite, bine luminate natural, cu ferestre
mari din PVC, geamuri termopan, peretii curati, pavimentul din parchet laminat, curat si bine
intretinut, instalatii si corpuri de iluminat functionale. Echipa de vizita a constatat necesitatea
montarii unor site de protectie pentru a impiedica patrunderea insectelor in interiorul tuturor
spatiilor din incinta C.T.F.
Mobilierul era in stare buna in toate camerele, adecvat, suficient pentru fiecare copil (pat cu
saltea, dulap, noptiera, lenjerie curata). Lenjeria era divers colorata, mentinandu-se un echilibru
cromatic corespunzator si se schimba saptamanal sau de cate ori situatia o impunea.
Toate spatiile accesibile copiilor dispuneau de lumina naturala si artificiala, pentru buna
desfasurare a activitatilor.
Grupurile sanitare erau curate si dotate corespunzator (scaun we, lavoare cu oglinzi, dusuri,
etc.), cu instalatii tehnico-sanitare functionale. Fiecare beneficiar avea propriile obiecte igienicosanitare (periuta si pasta de dinti, sapun etc.), propria imbracaminte si incaltaminte, fiind respectate
dorintele copiilor privind alegerea hainelor.
Incalzirea si apa calda erau asigurate cu o centrala termica pe gaz, iar apa rece si apa calda erau
asigurate permanent, fapt confirmat si de copiii intervievati.
Echipa de vizita a constatat ca starea de igiena si curatenie erau corespunzatoare in toate spatiile
C.T.F..

Curtea, cu o suprafata generoasa era ingrijita, amenajata (foisor cu masa si banci, balansoar,
pomi fructiferi, gradina cu legume, flori, gazon, cos de baschet etc.), copiii avand un spatiu adecvat
pentru desfasurarea activitatilor in aer liber.
Au fost intervievati beneficiarii prezenti si au mentionat atasamentul personalului fata de ei,
erau bucurosi, multumiti de conditiile din acest centra, relatand cu placere si dezinvoltura diverse
aspecte din activitatile desfasurate (excursii organizate la Valiuc, iesiri la cinema, in parcul din
comuna, la pescuit, la unele activitati sportive in comuna etc.)
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e) asigurarea hranei
Copiii primeau zilnic trei mese si doua gustari, hrana fiind pregatita de o firma de catering,
adusa zilnic si servita la sala de mese a centrului, curata si igienizata. Bucataria era aerisita, dotata
corespunzator, iar intre bucatarie si sala de mese exista un ghiseu de transmitere a meniurilor primite.
Alimentele necesare pentru completarea meniurilor si pentru gustarile copiilor erau procurate prin
serviciul specializat din cadrul D.G.A.S.P.C. Timis. Bucataria era dotata cu mobilier suficient
(chiuvetS si vesela din inox etc.) si cu aparatura electrocasnica functionala (aragaz cu 4 ochiuri,
prajitor de paine, blender, doua sandwich maker, fripteusa, dozator apa, 3 frigidere). Vesela si
suprafetele de la blocul alimentar erau dezinfectate zilnic, existand in dotarea centrului materiale
folosite in acest scop.
La bucatarie era intocmit partial meniul pentru o saptamana si afisat la loc vizibil, cu
necesarul zilnic de calorii pe grupe de varsta. Meniul pentru pranz si gustarea de la ora 1000, ce
urmau a fi servite in ziua vizitei, nu erau afisate. Din meniul prezentat echipei de vizita a
rezultat ca erau servite zilnic copiilor produsele alimentare procesate (mezeluri), nefiind astfel
respectate in totalitate prevederile indicatorului SI.3. Standardul 1 - Alimentatie, Modulul III Viata
Cotidiana - Nevoi Curente, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019 „ Se evitd servirea produselor
alimentare procesate nocive (semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri
si alte tipuri de cameprocesata etc.).
Echipa de vizita a constatat ca nu erau prelevate probe alimentare intr-un frigider
separat, special destinat acestui scop, prevazut cu termometru si grafic de temperatura, potrivit
prevederilor cuprinse in Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de
igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
Din interviurile cu copiii a rezultat ca personalul asigura implicarea copiilor, in functie de varsta
acestora, in efectuarea unor activitati (menaj, curatenie, spalatorie, prepararea alimentelor), dar si in
procesul de alegere a alimentelor si de preparare a hranei.
f) asigurarea asistentei pentru sanatate
Dupa admiterea in C.T.F, toti copiii erau inscrisi la medicul de familie din comuna Sacalaz,
beneficiind de asistenta medicals primara. Primeau medicamente gratuite in baza unor prescriptii
medicale, eliberate de medicul de familie sau de medicii de alta specialitate. In cazul in care medicul
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recomanda unele medicamente care nu erau incluse pe listele de medicamente gratuitate, acestea erau
achizitionate din fondurile D.G.A.S.P.C. Timis. Medicamentele erau pastrate in conditii
corespunzatoare de igiena si siguranta, intr-un dulap inchis in camera personalului angajat de la
C.T.F.. La data vizitei existau stocuri suficiente de medicamente uzuale si de prima necesitate.
Materialele igienico-sanitare pentru uzul personal al fiecarui copil erau distribuite in mod
corespunzator, tinandu-se cont si de preferintele copiilor. Au fost prezentate echipei de vizita
documente care atestau provenienta si gestionarea corecta a medicamentelor (fise de stoc, condica de
medicamente).
in cazul aparitiei unor situatii de urgenta medico-chirurgicale, personalul aflat la serviciu in
acel moment apela Serviciul National Unic de Urgenta 112 si informa conducerea in eel mai scurt
timp. In cursul anului 2022, pana la data vizitei, nu au existat cazuri de apelare la Serviciul National
Unic de Urgenta 112, consemnate in Registrul de evenimente deosebite. in cazul aparitiei unor cazuri
de boli infecto-contagioase care necesitau spitalizare, copilul era trimis pentru internare la
recomandarea medicului de familie. La momentul efectuarii vizitei, nu existau in centru copii
diagnosticati cu boli infecto-contagioase.
In C.T.F. nu erau afisate intr-un loc accesibil intregului personal si beneficiarilor datele
de contact ale medicului de familie si/sau ale altor cadre medicale, precum si numerele de
telefon pentru situatii de urgenta de natura medicala, potrivit prevederilor indicatorului Im.4,
Sl.l. Standardul 1 - Asistenta pentru sanatate, Modulul IV Sanatate, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr.

25/2019.
Din interviurile cu copiii a rezultat ca nu fusesera prezentati la control stomatologic
anual si la control oftalmologic o data la trei ani, fapt pentru care echipa de vizita recomanda
conducerii C.T.F. prezentarea copiilor la un examen stomatologic si un examen oftalmologic,
potrivit prevederilor indicatorului SI.2. Standardul 1 - Asistenta pentru sanatate, Modulul IV
Sanatate, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019 ,,Centrulplanifica, pentru fiecare copil, examene
medicale de evaluare obligatorii, respectiv un examen stomatologic anual^si un examen oftalmologie
odatd la trei ani".
S-a constatat ca beneficiarii nu au participat la sesiuni de instruire privind: educatia
pentru sanatate; pentru promovarea unui stil de viata sanatos; interventii de prim ajutor;
notiuni minime de baza; notiuni de baza pentru prevenirea bolilor transmisibile; educatie
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sexuala si cunostinte generale din domeniul sanatatii, potrivit Indicatorului SI.3 Standardul 1
Asistenta pentru sanatate, Modulul IV Sanatate, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.
De asemenea, din discutiile cu personalul centrului, s-a constatat ca nu s-au desfasurat
cursuri de prim ajutor pentru toti angajatii, iar centrul ar trebui sa se asigure ca se
organizeaza sesiuni de instruire in acest sens, potrivit Indicatorului SI.3 Standardul 1 Asistenta
pentru sanatate, Modulul IV Sanatate, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.
Casa de tip familial avea in dotare o trusa medicala de urgenta la loc vizibil, incomplet^, iar
unul din medicamentele existente in trusa era expirat de mai mult timp.
La intoarcere, echipa de vizita s-a oprit la Complexul de Servicii Sociale Timisoara, unde s-a
solicitat dosarul unui beneficiar din C.T.F. i s-a constatat ca nu era intocmit planul de interventie
pentru sanatate, in primele 15 zile lucratoare de la admitere, nefiind disponibil la dosarul
personal al beneficiariului, potrivit prevederilor indicatorului SI.2., Standardul 1 Asistenta pentru
sanatate, Modulul IV Sanatate, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.

g) sesizari si reclamatii
Centrul detinea o Procedura (PO-23e.l0) privind solutionarea sugestiilor, sesizarilor si
reclamatiilor copiilor, care reglementa aspectele referitoare la modalitatile prin care copiii puteau face
sugestii si reclamatii si stabilea metodele de lucru si pasii ce trebuiau urmati. Echipa de vizita a
constatat ca in C.T.F. nu erau asigurate conditiile necesare pentru colectarea sugestiilor,
sesizarilor si reclamatiilor copiilor/parintilor cu privire la serviciile primite, lipsind un recipient
de tip cutie postala, in care acestia sa aiba posibilitatea sa depuna sesizari/reclamatii in scris,
potrivit indicatorului S3.L, Standardul 3 - Sugestii, Sesizari, Reclamatii, Modulul VII Drepturi si
etica, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019. Registrul de evidenta a
sugestiilor/sesizarilor/reclamatiilor, disponibil la sediul centrului, nu era rubricat
corespunzator, lipsind unele rubrici (tipul petitiei, modul de adresare, persoana desemnata sa
rezolve petitia, modul de rezolvare, data la care s-a raspuns.) precizate in procedura, la
Capitolul ,,Descrierea procedurii".
Din intervievarile beneficiarilor a rezultat ca acestia nu erau informati asupra
modalitatii de formulare a eventualelor sugestii, sesizari si reclamatii, in caz de nemultumiri cu
privire la activitatea centrului, in concordanta cu varsta si gradul de maturitate, potrivit
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indicatorului S3.3. Standardul 3 - Sugestii, Sesizari, Reclamatii, Modulul VII Drepturi si etica, din
Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019 si prevederilor din Procedura operationala privind sugestiile,
sesizarile

si

reclamatiile,

existenta

in

centru.

In

Registrul

de

evidenta

a

sugestiilor/sesizarilor/reclamatiilor, nu erau inregistrate sesizari sau reclamatii din partea
beneficiarilor.

Avand in vedere aspectele constatate, in temeiul art. 43 alin. (1) i art. 47 din Legea nr. 35/1997
privind organizarea i func^ionarea institujiei Avocatul Poporului, republicata, Avocatul Poporului

RECOMANDA
conducerii Complexului de Servicii Sociale Timisoara - Casutei de Tip Familial ,,Sfantul
Mihail" Sacalaz din cadrul D.G.A.S.P.C. Timis, sa intreprinda masurile legate care se impun
pentru:

1.efectuarea demersurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante, in scopul asigurarii
activitatilor si serviciilor acordate, in concordanta cu misiunea, scopul/functiile centrului i cu
nevoile copiilor;
2.intocmirea materialelor informative de prezentare privind serviciile oferite in C.T.F., pentru a ft
consultate de beneficiari si parintii acestora, in conformitate cu prevederile legale;
3.pastrarea tuturor procedurilor operationale transmise de D.G.A.S.P.C. Timis si a Codului de etica
la sediul C.T.F. ,,Sfantul Mihail" Sacalaz;
4.intocmirea Registrului privind instruirea si formarea continua a personalului si a Registrului de
evidenta a cazurilor de abuz si neglijare, potrivit prevederilor legale;
5.consemnarea tuturor incidentelor deosebite in Registrul de incidente deosebite, rubricarea
corespunzatoare a registrului in scopul consemnarii datelor (consecintele asupra copilului varsta,
data notificarii familiei si/sau a institutiilor competente ce trebuie informate conform legii, masuri
luate etc.), pentru o evidenta clara, potrivit prevederilor legale;
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6.organizarea sesiunilor de instruire/informare a personalului C.T.F., pentru a cunoaste si aplica
Procedura privind solutionarea situatiilor de absenteism a copilului, Procedura de evaluare si
prevenire a riscurilor, dar si alte proceduri, iar sesiunile sa fie consemnate in Registrul privind
instruirea si formarea continua a personalului, potrivit prevederilor legale;
7.pastrarea dosarelor personale ale beneficiarilor la sediul C.T.F., potrivit prevederilor indicatorului
Im.2, SI.5, Standardul 1 - Admitere, Modulul I Accesarea serviciului din Anexa nr. 1 a Ordinului

nr. 25/2019;
8.aplicarea parafei pe documentele profesionale intocmite de asistentul social, in dosarele personale
ale beneficiarilor din C.T.F, potrivit art. lOalin. (1) din Hotarareanr. 8/2011 aColegiului National
al Asistentilor Sociali, privind acordarea treptelor de competenta profesionala, publicata in
Monitorul Oficial, nr. 315/06.05.2011;
9.informarea beneficiarilor asupra modalitatii de formulare a eventualelor sugestii, sesizari si
reclamatii, in concordanta cu varsta si gradul de maturitate potrivit prevederilor legale;
10.montarea unui recipient de tip cutie postala pentru a asigura conditiile necesare pentru colectarea
sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor, precum si rubricarea corespunzatoare a Registrului de
evidenta a sugestiilor/sesizarilor/reclamatiilor, pentru consemnarea tuturor datelor precizate in
Procedura operationala privind sugestiile, sesizarile si reclamatiile, existenta in centru;
11.intocmirea planurilor de interventie pentru sanatate in primele 15 zile lucratoare de la admiterea
beneficiarilor in C.T.F. si atasarea acestora la dosarele personale ale beneficiarilor, potrivit
prevederilor indicatorului SI.2., Standardul 1 Asistentapentru sanatate, Modulul IV Sanatate, din
Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019;
12.organizarea unor sesiuni/cursuri de prim ajutor pentru toti angajatii centrului, inregistrarea si
consemnarea lor in Registrul privind instruirea si formarea continua a personalului, potrivit
prevederilor legale din Ordinul nr. 25 /2019;
13.planificarea si organizarea unor sesiuni de instruire pentru toti copiii aflati in centru privind
educatia pentru sanatate si notiuni de baza pentru prevenirea bolilor transmisibile si educatie
sexuala, potrivit prevederilor legale din Ordinul nr. 25 /2019;
14.afisarea intr-un loc accesibil intregului personal si beneficiarilor din C.T.F. a datelor de contact ale
medicului de familie si/sau ale altor cadre medicale, precum si numerele de telefon pentru situatii
de urgenta de natura medicala, potrivit prevederilor legale din Ordinul nr. 25 /2019;
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15.prezentarea copiilor la medicii specialisti pentru efectuarea controlului stomatologic la un an si
oftalmologic la 3 ani, potrivit prevederilor legale din Ordinul nr. 25 /2019;
16.completarea trusei de prim ajutor existenta in C.T.F., cu verificarea expirului medicamentelor
continute, la o anumita perioada stabilita;
17.intocmirea si afisarea meniului in totalitate, cu mentionarea celor 3 mese principale si a gustarilor,
precum si evitarea servirii produselor alimentare procesate (mezeluri) zilnic, potrivit prevederilor

legale din Ordinul nr. 25 /2019;
18.prelevarea probelor alimentare intr-un frigider separat, special destinat acestui scop, prevazut cu
termometru i grafic de temperatura, potrivit prevederilor cuprinse in Ordinul Ministerului
Sanatatii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea,
depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor;
19.montarea unor site de protectie pentru a impiedica patrunderea insectelor in interiorul tuturor
spatiilor din incinta C.T.F..

Craiova, 2 august 2022

12

Do men in I privind
prevenirea torturii - MNP

