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ANEXĂ     
                                                                                         la H.C. L. al Sectorului 6  nr. ............... 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

a Serviciului Asistență Maternală și Management de Caz - Rețeaua  
de asistenți maternali profesioniști 

 
ART. 1. Definiţie  

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului 
Asistență Maternală și Management de Caz - Rețeaua de asistenți maternali profesioniști aprobat 
prin aceeaşi hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea 
standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 
privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului/unităţii şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali. 

 
ART. 2. Identificarea serviciului social  

Serviciul Asistenţă Maternală şi Management de Caz - Reţeaua de asistenți maternali 
profesioniști, cod serviciu social 8790SF-C, înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protectia Copilului sector 6, acreditat conform Certificatului 
de acreditare nr. 000437 deţine licenţa de funcţionare provizorie nr. 001142.  

Serviciul de tip familial, precum si cel rezidential respectă prevederile legale privind 
organizarea şi funcţionarea lor. 

Copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi beneficiază de servicii de tip                 
familial/rezidential adecvate, a căror organizare şi funcţionare se realizează în condiţiile legii.  
 
ART. 3. Scopul serviciului social  

Scopul Serviciului Asistență Maternală și Management de Caz - Rețeaua de asistenți maternali 
profesioniști este de a asigura protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce 
impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către o persoana, familie, asistent maternal 
profesionist si regim rezidential; această protecţie include şi plasarea copilului în regim de urgenţă. 

Necesitatea existenţei serviciului de tip familial oferă o alternativă benefică la îngrijirea 
copiilor în instituţii, pregătirea copiilor pentru viaţa de familie, pentru reintegrarea lor în familia 
naturală sau pentru integrarea în familia de adopţie. 

Prioritate in serviciile de tip familial au copiii mai mici de 7 ani, aşa cum este prevăzut în 
art.64, alin. 1 din Legea 272/2004,  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Serviciul Asistenţă Maternală și Management de Caz - Rețeaua de asistenți maternali 
profesioniști este cel care se ocupă  şi de evaluarea capacităţii solicitanţilor, atestarea, reatestarea, 
suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist. 

 
ART. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare  

(1) Serviciul Asistenţă Maternală şi Management de Caz- Reteaua de asistenți maternali 
profesioniști funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HG 679/2003 privind conditiile de obtinere a 
atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, precum şi a altor acte 
normative secundare aplicabile domeniului.  

(2) Standarde minime de calitate aplicabile:  
 ORDIN nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale  de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
 ORDIN nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale  de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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(3) Serviciul Asistență Maternală este înfiinţat prin: a) Hotărârea Consiliului Local al 
Sectorului 6 Bucureşti nr.06/20.01.2005 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului sector 6. 

 
ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social  

(1) Serviciul Asistenta Maternala si Management de Caz- Reteaua de asistenți maternali 
profesioniști se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 
sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării 
serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 
celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de 
calitate aplicabile.  

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către Serviciul Asistenţă 
Maternală şi Management de Caz - Reţeaua de asistenți maternali profesioniști sunt următoarele:  

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei 
care acordă îngrijirea copilului) sau regim rezidenţial;  

b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;  
c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 
întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;  

d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;  
e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;  
f) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 
legături de ataşament;  

g) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  
h) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;  
i) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;  

j) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora 
în soluţionarea situaţiilor de dificultate;  

k) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
l) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;  
m) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat;  

n) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.  
 

ART. 6. Beneficiarii serviciilor sociale  
(1) Serviciile sociale de tip familial si rezidential elaborează un dosar personal pentru fiecare 

copil pentru care s-a dispus măsura plasamentului la o persoană/familie sau un asistent 
maternal profesionist sau centru rezidențial. 

(2) Beneficiarii serviciilor sociale  acordate de Serviciul Asistență Maternală și Management de 
Caz sunt: 

a) copii separați, temporar sau definitiv de părinții lor, în condițiile legii și pentru care s-a stabilit 
instituirea măsurii de protecție special-plasament la un asistent maternal profesionist, familie, 
persoană; 

b) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti 
sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi 
judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela; 

c) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive 
neimputabile acestora; 
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d) copiii abuzați sau neglijați, găsiți, abandonați în unități sanitare pentru care a fost dispus, în 
condițiile legii, plasamentul în regim de urgență;  

e) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare; 
f) tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de măsură de protecție 

specială și își continua studiile, o singură data în fiecare formă de învățământ de zi, dar fără a 
se depăși vârsta de 26 ani; 

g) familiile copiilor pentru care s-a instituit măsură de protecție specială. 
(3) Pentru fiecare copil aflat în plasament la asistenți maternali profesioniști se întocmeşte un 
dosar personal, denumit în continuare dosarul beneficiarului, care conţine obligatoriu 
următoarele documente: 

a) sesizare/solicitare; 
b) ancheta socială iniţială, în copie sau raport privind ancheta socială iniţială; 
c) raport de evaluare a nevoilor copilului (sociale, educaţionale, de sănătate, psihologice); 
d) hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată/decizia directorului 

executiv al DGASPC privind instituirea/încetarea măsurii plasamentului/plasamentului în 
regim de urgenţă la de asistenți maternali profesioniști; 

e) copii ale actelor de stare civilă ale copilului şi ale părinţilor acestuia; 
f) planul de servicii transmis de serviciul public de asistenţă socială, însoţit de cererea de 

instituire a unei măsuri de protecţie specială a copilului şi, după caz, de fişa de identificare a 
riscurilor (dacă a fost realizat); 

g) documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, 
pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; 

h) planul individualizat de protecţie al copilului; 
i) programul de acomodare iniţială a copilului; 
j) rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecţie specială; 
k) rapoarte de vizită trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 
l) fişele de evaluare socială, educaţională, medicală şi psihologică a copilului; 
m) certificat de încadrare în grad de handicap, după caz; 
n) contractul de furnizare de servicii, încheiat cu copilul în vârstă de 16 ani care are discernământ. 
(4) Acte necesare AMP 

 
Dosarul AMP conţine: 

- cerere de evaluare; 
- copii de pe actele de stare civilă şi după actele de studii; 
- o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte, în care să se menţioneze numele, 

prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie; 
- adeverinţă eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării 

de sănătate a PFAM şi a persoanelor menţionate cu care locuieşte solicitantul; 
- aviz psihologic; 
- certificat de cazier judiciar al PFAMP şi al persoanelor cu care acesta locuieşte; 
- copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care 

atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă; 
- declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile 

de incompatibilitate; 
- raport de vizită la domiciliu; 
- raport intermediar de evaluare; 
- raport final de evaluare; 
- propunere/recomandare a personalului de specialitate cu atribuţii în evaluarea, instruirea 

şi monitorizarea AMP; 
- convenţie de plasament; 
- cerere de eliberare a atestatului; 
- curriculum vitae; 
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- recomandări/referinţe; 
- raport de pregătire; 
- atestat; 
- copie de pe contractul individual de muncă; 
- raport de evaluare anuală. 
(5) Pentru fiecare copil protejat în centru se întocmeşte un dosar, denumit dosarul personal 

al beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente: 
a. dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

denumită în continuare DGASPC, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de 
urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de 
judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie; 

b. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia; 
c. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor; 
d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, 

pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; 
e. planul de acomodare a copilului; 
f. planul individualizat de protecţie al copilului; 
g. fişa de evaluare socială a copilului; 
h. fişa de evaluare medicală a copilului; 
i. fişa de evaluare psihologică a copilului; 
j. fişa de evaluare educaţională a copilului; 
k. rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii 

măsurilor de protecţie specială; 
l. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 

sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 
m. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului sau cu copilul după 

împlinirea vârstei de 16 ani. 
n. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru. 

 
Art. 7. (1) Condiţii de încetare a serviciilor de tip familial: 

Încetarea plasamentului la AMP se poate realiza conform planului individualizat de protectie sau 
poate fi determinata de alte motive. In ambele situatii, incetarea plasamentului la asistent maternal 
profesionist se realizeaza printr-o hotarare de incetare, revocare sau inlocuire, dupa caz, a masurii de 
ocrotire a copilului, pronuntata de catre autoritatea competenta.  

(2) Conditii de incetare a serviciilor de tip rezidential: 
Încetarea îngrijirii copiilor, aflaţi într-un centru rezidenţial ca urmare a instituirii unei măsuri de 

protecţie specială a copilului, se realizează numai cu pregătirea prealabilă a acestora şi în condiţiile 
prevăzute de lege. 
 
Art. 8. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistenţă Maternală şi 
Management de Caz au următoarele drepturi:  
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 

opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;  
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 

deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;  
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;  
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate;  
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;  
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;  
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;  
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.  
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistenta Maternala si 

Management de Caz au următoarele obligaţii:  
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a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică;  

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 
sociale;  

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie 
de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;  

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;  
e) să respecte prevederile prezentului regulament.  
 
Art. 9. (1) Principalele responsabilităţi ale AMP: 

- asigurarea îngrijirii şi creşterii copilului într-un mediu de viaţă cât mai apropiat de cel al 
unei familii biologice; 

- realizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în convenţia de plasament pentru 
fiecare copil; 

- respectarea procedurilor, metodologiilor şi a regulamentelor interne elaborate de 
furnizorul de servicii sociale, precum şi a standardelor de calitate în domeniu; 

- participarea la programe de formare/instruire, în funcţie de nevoile identificate de 
personalul de specialitate; 

- sprijinirea copilului în menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu familia sa, cu prietenii şi 
cu orice alte persoane relevante din viaţa copilului, dacă acestea nu contravin interesului 
superior al copilului. 

 (2) Potrivit art. 32 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, ajutorul acordat 
pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice priveşte două categorii de activităţi:  

a) activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi 
dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în 
interior, comunicare;  

b) activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de 
cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de 
administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare.  

 
ART. 10. Activităţi şi funcţii  
Principalele funcţii ale Serviciul Asistenta Maternala și Management de Caz - Rețeaua de asistenți 

maternali profesioniști sunt următoarele: 
 a) funcția de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi:  
- reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;  
- pregăteşte şi participă la cursurile de formare a iniţială şi continuă a asistenţilor maternali 

profesionişti organizate de DGASPC sector 6 şi eliberează certificate de absolvire; 
- susţine propunerile de eliberare a atestatului de asistent maternal, precum şi pe cele de suspendare sau 

ori retragerea, motivat, în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 6; 
- propune C.P.C. Sector 6 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal 

profesionist; 
- întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare ale asistenţilor maternali profesionişti; 
- întocmeşte şi prezintă C.P.C. – Sector 6 raportul de anchetă psihosocială privind evaluarea  

capacităţii de a deveni asistent maternal profesionist; 
- asigură o evidenţă clară şi corectă a membrilor reţelei proprii de asistenţi maternali,  
- instrumentează şi soluţionează toate sesizările referitoare la copii care necesită protecţie pentru 

îngrijirea lor de către un AMP, identificând în funcţie de nevoile fiecărui copil, asistentul maternal 
potrivit; 

- întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform standardelor; 
- sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în scris, acceptă, 

inţelege şi acţionează  în conformitate cu standardele, procedurile  şi metodologia promovate de către 
autoritatea competentă; 
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- prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, 
procedurile şi oricare alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se că acestea au 
fost înţelese; 

- participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi competenţele AMP; 
- identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor familiei acestuia; 
- evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor ; 
- întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reînnoirea, suspendarea sau retragerea  atestatului de 

asistent maternal profesionist, în condiţiile legii; 
- urmăreşte evoluţia copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie, precum şi a evoluţia 

relaţiilor dintre copii şi AMP/centru; 
- asigură servicii de consiliere AMP în vederea optimizării activităţii de creştere, îngrijire şi educare a 

copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie; 
- asigură şi urmăreşte protejarea copilului faţă de orice formă de abuz, neglijare si exploatare; 
b) funcția de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:  
- identifică şi evaluează capacitatea solicitanţilor în vederea atestării ca AMP, în condiţiile legii; 
- asigură, în condiţiile legii, menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante 

pentru viata copilului, ţine evidenţa vizitelor/intâlnirilor şi consemnează impactul acestora asupra 
copilului; 

- întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului aflat în plasament la asistent maternal 
profesionist; 

- se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie şi are acces la o îngrijire medicală 
corespunzătoare, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, un regim 
alimentar adecvat şi informaţii despre un mod de viaţă sănătos; 

- se asigură ca dezvoltarea educaţională şi socială a fiecărui copil plasat este stimulată prin 
frecventarea grădiniţei, şcolii sau participă la orice alte forme organizate de stimulare şi educare; 

- întocmeşte referatele necesare eliberării sumelor necesare creşterii şi îngrijirii copiilor, conform 
legislatiei in vigoare; 

- urmăreşte în colaborare cu celelalte structuri specializate ale direcţiei, implementarea şi finalizarea 
programelor şi proiectelor specifice aprobate; 

- indeplineste orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei, in limitele competentelor legale; 
- colaborează cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din domeniul protecţiei copilului în 

vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin ; 
- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a atribuţiilor serviciului. 
 - elaborarea de rapoarte de activitate;  
c) funcția de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:  
- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;  
- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;  
- identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor familiei 

acestuia; 
- evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor; 
- întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reînnoirea, suspendarea sau retragerea  atestatului de 

asistent maternal profesionist, în condiţiile legii; 
- urmăreşte evoluţia copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie, precum şi a evoluţia 

relaţiilor dintre copii şi asistentul maternal profesionist; 
- asigură servicii de consiliere asistenţilor maternali în vederea optimizării activităţii de creştere, 

îngrijire şi educare a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie; 
- asigură şi urmăreşte protejarea copilului faţă de orice formă de abuz, neglijare si exploatare; 
-   în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și sprijin al activității AMP, ce revin Serviciului Asistență   

Maternală și Management de Caz, managerii de caz sunt obligați să efectueze vizite si intâlniri 
periodice(lunar, trimestrial), precum și o evaluare anuală a activității desfășurate de fiecare asistent 
maternal profesionist.  
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- la propunerea managerului de caz, Comisia pentru Protecția Copilului poate decide suspendarea sau 
retragerea atestatului de asistent maternal profesionistă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat 
la baza eliberării acestuia sau dacă asistentul maternal profesionist nu respectă vreuna dintre 
obligațiile prevăzute in fișa postului. 

- suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist duce la suspendarea sau 
încetarea contractului individual de muncă și a convenției de plasament. 

 
ART. 11. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal  
(1) Serviciul Asistență Maternală și Management de Caz - Rețeaua de asistenți maternali profesioniști 

funcţionează cu un număr total de 10 angajati, conform prevederilor Hotărârii consiliului local 
sector 6 din care: 

- personal de conducere: sef serviciu: 1;  
-     personal de specialitate: 9 

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul 
serviciului se aprobă, după caz, prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale sector 6 prin 
care s-a aprobat înfiinţarea serviciului;  

(3) Încadrarea personalului se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea 
numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.  

 
ART. 12. Personalul de conducere  
(1) Personalul de conducere al Serviciului Asistență Maternală și Management de Caz este compus din 

șef serviciu. 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:  

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;  
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;  

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare;  

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 
bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;  

e) întocmeşte raportul anual de activitate;  
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal;  

g) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
h) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;  
i) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 
activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;  

j) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 

k) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum 
şi în justiţie;  

l) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;  

m) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;  
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n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar;  

o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;  

p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;  
q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.  

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.  
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 
experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.  

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 
legii.  

 
ART. 13. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 
 Personal de specialitate şi auxiliar  
(1) Personalul de specialitate este compus din:  
a) asistenti maternali profesioniști (531201) – 80 ;  
b)manageri de caz (263501) - 7;  
c) psihologi (263411) – 2.  
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:  
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu 
specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;  

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;  
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament;  
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;  
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei;  
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.  
(3) Atributii AMP(531201): 

1. Îngrijire: 
2. crearea unui mediu de viaţă adecvat dezvoltării complexe a personalităţii copilului 
3. asigurarea igienei si hrănirea corespunzătoare a copilului 
4. prevenirea îmbolnăvirilor 

Activităţi:  
 îi asigură copilului un loc individualizat în cadrul locuinţei familiei;  
 asigură şi răspunde de securitatea copilului şi îi oferă condiţii corespunzătoare dezvoltării 

fizice, psihice şi affective; 
 se implică în amenajarea şi întreţinerea camerei copilului ca parte a întregii locuinţe a 

familiei, pentru a oferi condiţii de securitate, funcţionalitate, estetică; 
 asigură, cantitativ și calitativ hrana corespunzătoare vârstei; 
 formează autonomia copilului în igiena personală, hrănire, viaţa sănătoasă; 
 apelează la serviciile medicale pentru controlul medical periodic al copilului, vaccinări 

sau când intervin probleme de sănătate; 
 la primele semne de îmbolnăvire, îi acordă primul ajutor şi se adresează medicului; 
 respectă indicaţiile de îngrijire (dietă, consultaţii periodice, programe la logoped sau 

psiholog, gimnastică medicală) precizate în fişa copilului sau în orice document medical. 
2. Educare si socializare 
 - informarea şi transmiterea de cunoştinţe şi deprinderi; 
 - implicarea copilului în activităţile cotidiene ale familiei; 
 - organizarea timpului liber, alături de membrii familiei; 
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 - dezvoltarea relaţiilor copilului cu comunitatea. 
Activităti: 

 dezvoltă un demers educational individualizat, bazat pe o relație cotidiană tip părinte-
copil; 

 este permanent la dispoziția copilului ca pe o persoană de referință care încearcă să 
găsească un răspuns întrebărilor specifice vârstei; 

 îl ajută la lecţii sau veghează ca ceilalţi copii din familie să îl ajute la lecţii ; 
 se joacă cu copilul; 
 îl implică în activităţi cotidiene cu caracter gospodăresc, în aceeaşi măsură ca pe 

proprii copii; 
 stimulează participarea copilului la întreaga viaţă a familiei cu evenimentele ei, astfel 

încât să se simtă integrat în structura familială; 
 pregăteste integrarea copilului în comunitate propunând vecinilor o atitudine de 

înțelegere și spijin față de copilul în dificultate, având grija să păstreze secretul 
profesional asupra situaîiei familiale care a determinat plasamentul copilului; 

 antrenează copilul în activităţi educative de timp liber, alături de ceilalţi copii din 
familie; 

 ţine permanent legătura cu grădiniţa/şcoala pentru cunoaşterea evoluţiei situaţiei 
şcolare a copilului şi respectă sfaturile personalului didactic; 

 îi insuflă copilului respectul pentru familie, în general, chiar dacă pentru un timp el 
este separat de propria familie; 

 ajută copilul să preţuiască orice etapă din viaţa sa. 
3. Comunicare 

5. stimularea dezvoltării personalității copilului; 
6. dezvoltarea afectivității; 
7. antrenarea în exprimarea opiniei; 
8. primirea în vizită, convorbiri telefonice, corespondenta cu familia naturală sau 

adoptivă. 
Activități: 

 îl încurajează permanent pe copil, ajutându-l sa depășeascaă situația dificilă și a-și 
recapăta încrederea în sine, în familie, in societate; 

 îi explică foarte clar copilului rolul pe care il are asistentul maternal profesionist, 
insistând pe faptul că părinţii naturali sunt unici și de neînlocuit; 

 ascultă opiniile copilului și îi stimulează initiațiva; 
 stimulează comunicarea între copii  
încurajează autonomia copilului 
 discută cu copilul într-un climat de încredere, respectă confidențele copilului și nu-i 

înșală încrederea ; 
 participă la vizita cu parinții sau alți membrii ai familiei naturale/extinse/adoptive; 
 informează familia despre evoluția copilului; 
 acceptă să răspundă la întrebările membrilor familiei despre evoluția copilului; 
 ajută copilul sa pastreze relatia cu familia (il invata sa le scrie felicitari) 
 informează serviciul de asistență maternală ori de caâe ori i se cere asupra stării de 

ansamblu a copilului; 
 colaborează cu asistenții sociali, psihologul, educatorul și cu alte categorii de 

personal la realizarea planului individualizat al copilului; 
 solicită ajutorul celorlalți profesioniști, când este cazul; 
 comunică orice modificare a stării sale personale si familiale susceptibilă să 

influențeze îngrijirea copilului; 
 comunică de urgență persoanei de referință desemnată de angajator orice situație 

dificilă legata de copil: fuga de la domiciliu, accident, boală, acte de delincvență; 
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4. Participare la cursuri de formare si de perfectionare 
- participă la cursurile organizate de direcția generală de asistență socială; 
- participă la reuniuni, dezbateri legate de profesiunea de asistent maternal ori de âate ori este 

invitat; 
- acceptă faptul că profesia de asistent maternal reclamă o dorință permanentă de a învăța și o 

conștientizare a limitelor capacității de intervenție, dat fiind că fiecare copil primit în 
plasament este diferit de cel primit anterior și necesită un alt mod de 
comunicare/educare/ocrotire; 

-     învață să lucreze în echipă; 
-   se informează pe teme legate de îngrijirea și educarea copilului din surse viabile, evitându-se 

sursele empirice; 
-     apeleaza la consiliere/informare de specialitate pentru a se autoproteja. 

Atributii manager de caz copii in plasament la AMP (263501): 
Atribuţiile managerului de caz al copilului privesc, în principal: 

 asigură coordonarea activitatilor de asistență socială și protecție specială desfășurate în 
interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea si implementarea planului 
individualizat de protecție pentru copiii separati de familie/planului individualizat de protecție 
revizuit prin includerea beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, precum și a 
tuturor intervențiilor pentru abilitarea și reabilitarea copilului pentru copiii cu 
dizabilitati/planului de reabilitare și/sau reintegrare socială pentru copiii abuzati, neglijati și/sau 
exploatati, inclusiv victime ale traficului, exploatării prin munca, exploatării sexual; 

 alcătuirea echipelor multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale şi organizarea întâlnirilor 
cu echipa, precum şi a celor individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului; 

 coordonarea și urmărirea implementării obiectivelor stabilite în planul individualizat de 
asistenţă şi îngrijire sau a planului serviciilor şi intervenţiilor; 

 evaluarea iniţială, în urma sesizării, a situaţiei şi a nevoilor copilului; 
 participarea la procesul de identificare a AMP potrivită; 
 elaborarea recomandării privind măsura plasamentului la AMP selectată; 
 informarea copilului şi, după caz, a familiei biologice a acestuia cu privire la măsura 

plasamentului, AMP la care va fi plasat copilul, procedurile şi regulamente aplicate etc.; 
 coordonarea şi efectuarea evaluării comprehensive a nevoilor copilului pentru care s-a stabilit 

măsura plasamentului la AMP; 
 elaborarea şi revizuirea planului individualizat de protecţie a copilului; 
 întocmirea, păstrarea şi actualizarea dosarului personal al copilului; 
 monitorizarea situaţiei copilului aflat în plasament la AMP şi elaborarea rapoartelor trimestriale 

privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale şi sociale a copilului şi a modului 
în care acesta este îngrijit; 

 elaborarea rapoartelor periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii 
măsurilor de protecţie specială; 

 pregătirea copilului şi a AMP în vederea acomodării acestora; 
 coordonarea activităţilor privind transferul copilului la domiciliul AMP şi elaborarea planului 

iniţial de acomodare a copilului în noul mediu de viaţă; 
 organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor în care sunt implicaţi alţi specialişti, 

atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii; 
 coordonarea şi relaţionarea cu unităţile de învăţământ, cu medicii de familie, cabinetele 

medicale de specialitate şi unităţile sanitare, cu serviciile/instituţiile cu atribuţii de formare 
profesională şi facilitare a accesului pe piaţa muncii, cu serviciile/instituţiile cu responsabilităţi 
în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de nevoile copiilor îngrijiţi de AMP; 

 facilitarea menţinerii relaţiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante 
pentru viaţa acestuia; 

 monitorizarea respectării drepturilor copilului aflat în plasament la AMP; 
  prevenirea oricăror posibile forme de abuz, neglijenţă sau exploatare a copilului şi intervenţia 

de urgenţă, conform legii, în situaţia identificării riscurilor sau cazurilor concrete; 
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 organizarea şi pregătirea copilului în vederea părăsirii serviciului social de tip familial; 
 realizarea pregătirea AMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia; 
 întocmirea convenţiei de plasament; 
 participarea la elaborarea planului anual de formare iniţială şi de instruire a AMP; 
 acordarea de sprijin AMP la orice solicitare a acestora cu privire la asigurarea condiţiilor 

optime pentru creşterea şi îngrijirea copilului aflat sub măsura plasamentului; 
 participarea la programe de formare profesională, în funcţie de nevoile de formare identificate 

de supervizor şi coordonatorul serviciilor sociale de tip familial. 
Principalele responsabilităţi ale AMP se referă la: 

 asigurarea îngrijirii şi creşterii copilului într-un mediu de viaţă cât mai apropiat de cel al unei 
familii biologice; 

 realizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în convenţia de plasament pentru fiecare 
copil; 

 respectarea procedurilor, metodologiilor şi a regulamentelor interne elaborate de furnizorul de 
servicii sociale, precum şi a standardelor de calitate în domeniu; 

 participarea la programe de formare/instruire, în funcţie de nevoile identificate de personalul de 
specialitate; 

 sprijinirea copilului în menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu familia sa, cu prietenii şi cu orice 
alte persoane relevante din viaţa copilului, dacă acestea nu contravin interesului superior al 
copilului. 

(4) Atributii manager de caz asistent maternal profesionist (263501): 
- evaluează capacitatea solicitantilor de a oferi îngrjire potrivita copilului care necesita acest 

tip de protectie, in vederea atestarii ca asistent maternal; 
- prezintă şi susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului propunerile de eliberare a 

atestatului, de suspendare ori retragere a acestuia, întocmind documentaţia necesară în acest 
sens; 

- participa la potrivirea teoretică şi practică a asistenţilor maternali profesionişti cu copilul 
înaintea primirii în plasament, prezentand abilitatile si competentele acestora; 

- monitorizează relaţia asistent maternal-copil şi evoluţia dezvoltării acestuia pe parcursul 
măsurii; 

- întocmeşte documentele necesare şi participă la distribuirea materialelor  destinate creşterii 
şi educării copiilor  aflaţi la asistenţii maternali angajaţi ai DGASPC sector 6; 

- pregăteşte şi participă la campaniile de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la 
asistenţa maternală; 

- pregăteşte şi participă la  cursurile de formare a iniţială şi continuă a asistenţilor maternali 
organizate de DGASPC sector 6; 

- colaborează cu reprezentanţii OPA care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 
maternale; 

- participă la cursuri de perfecţionare, independent şi împreună cu asistenţii maternali şi 
personalul din centrele de plasament; 

- respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare; 
- respectă Regulamentul intern; 
- alte sarcini date de şeful de serviciu, stabilite conform cerinţelor postului  

(5) Atributii psiholog(263411): 
- respectă codul deontologic al profesiei; 
- respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului sector 6; 
- respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte; 
- îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului; 
- evaluează din punct de vedere psihologic persoanele care doresc să devină asistenţi 

maternali profesionişti, întocmind rapoarte de specialitate; 
- evaluează psihologic copiii aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist aflaţi în 

evidenţa serviciului; 
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- consiliere psihologică pentru copiii/familia biologică şi extinsă/asistenţii maternali 
profesionişti aflaţi în evidenţa serviciului 

- participă la potrivirea teoretică şi practică a asistentului maternal cu copilul în vederea 
plasării; 

- participă la monitorizarea relaţiei asistent maternal-copil şi evoluţia dezvoltării acestuia pe 
parcursul măsurii, întocmind planul individual de protecţie împreună cu asistentul social, 
asigurând dezvoltarea aptitudinilor, deprinderilor şi a cunoştinţelor necesare vieţii de adult; 

- participă la monitorizarea relaţiei copil-părinte natural/familie lărgită în vederea 
reintegrării; 

- participă la realizarea potrivirii teoretice şi practice cu potenţialele familii adoptive pentru 
copiii adoptabili; 

- pregăteşte şi participă la campaniile de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la 
asistenţa maternală; 

- pregăteşte şi participă la  cursurile de formare a iniţială şi continuă a asistenţilor maternali 
organizate de DGASPC sector 6; 

- colaborează cu reprezentanţii OPA care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 
maternale; 

- participă la cursuri de perfecţionare, independent şi împreună cu asistenţii maternali şi 
personalul din centrele de plasament; 

- respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare; 
- respectă Regulamentul intern; 
- alte sarcini repartizate de şeful de serviciu, stabilite conform cerinţelor postului. 

 
ART. 14. Finanţarea serviciului 
   (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
   (2) Finanţarea cheltuielilor se asigură, în condiţiile legii, din bugetul local al Sectorului 6, al 

municipiului Bucuresti   
 
Art. 15. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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                                                                                                                        ANEXA NR. 1 
LA REGULAMENT 

 
 Procedura admiterii în cadrul serviciul social 

1. Scopul procedurii operaţionale: 

  Procedura are ca scop asigurarea unei îngrijiri de tip familial copiilor lipsiţi temporar 
sau definitiv de ocrotirea parinţilor. Se utilizează cu scopul instituirii unei masuri de 
protectie-plasament la asistent maternal profesionist 

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

   Se utilizează în cadrul Serviciului Asistenţă Maternală și Management de Caz de către 
managerii de caz si alti specialisti inainte/după ce s-a emis hotărîrea de plasament sau sentinţa 
civilă  în urma carora copilul a fost plasat la asistent maternal profesionist.   

3. Servicii oferite: 
 evaluarea situatiei, a nevoilor si a caracteristiclor copilului; 
 identificarea unui asistent maternal profesionist care sa corespunda nevoilor 

copilului 
 pregatirea plasamentului,  

 
4. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurale 
4.1.Legislaţie primară: 

     4.1.1.  Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

     4.1.2. Ordinul 288/06 iulie 2006 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor 
copilului, 

        4.2.Legislaţie secundară 

4.2.1. Hotărârea nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile 
de atestare și statutul asistentului maternal profesionist 

4.2.2. Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială  

 
5. Descrierea procedurii operaţionale 

  5.1.Generalităţi 

Procedura operatională se aplică în domeniul protecţiei copilului pentru copilul care, 
din motive voluntare sau involuntare nu poate fi lasat in grija parintilor sau a reprezentantului 
legal si pentru care se dispune masura de protectie la un asistent maternal profesionist. 

Procesul de acomodare a copilului cu PFAMP - managerul de caz elaborează un plan 
privind acomodarea copilului cu PFAMP. La elaborarea planului se vor avea în vedere 
aspecte privind organizarea întâlnirilor copilului cu PFAMP la domiciliul său, pe teren neutru 
şi la domiciliul PFAMP, stabilirea numărului întâlnirilor, inclusiv a celor cu familia copilului, 
după caz. Excepţia o constituie măsura plasamentului în regim de urgenţă şi plasamentul la 
familia extinsă. 

Pentru fiecare copil separat sau definitiv de părinţii lor se asigură ocrotirea în baza 
unei măsuri de protecție speciale – plasamentul în regim de urgență/plasamentul. 
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Prioritate au copiii cu vârste între 0 și 7 ani pentru care este interzisă plasarea în 
serviciile de tip rezidențial, cu excepția copilului cu handicapuri grave, care depinde de 
îngrijiri în serviciile de tip rezidențial specializate. Totodată, sunt admiși și copiii de peste 7 
ani, ce pot fi integrați în familia asistentului maternal profesionist. In această situație, se vor 
identifica asistenți maternali profesioniști care au experiență în gestionarea 
comportamentelor/nevoilor copiilor mai mari de 7 ani, au copiii proprii de vârstă apropiată  și 
gen. Pentru copiii care provin din medii abuzive și cu suspiciune de abuz, vor fi propuși, pe 
cât este posibil, asistenți maternali profesioniști cu experiență în activitatea desfășurată și 
capacitate de înțelegere a comportamentului copilului abuzat. 

Copilul încadrat în grad de handicap sau care dezvoltă probleme medicale ce necesită 
încadrarea într-un grad de handicap, precum și servicii de recuperare si pentru care se solicită 
plasamentul la un asistent maternal profesionist, se vor începe demersurile de potrivire cu 
asistenti maternali profesioniști care au menționat  în atestat disponibilitatea de a lua în 
plasament copii cu dizabilități.  

 Întotdeauna, managerul de caz va avea în vedere plasarea cu prioritate a copilului în 
familia extinsă, dacă nu există elemente care să afecteze interesul superior al copilului. 

Înregistrarea şi procesarea cazurilor: 

            Solicitarea de dispunere a unei măsuri de protecţie pentru un copil la PFAMP 
cuprinde evaluarea situației copilului, ancheta socială initiala si plan de servicii intocmite de 
catre departamentul care solicita  serviciul social; 

Desemnare AMP  

 Analiza desemnării unui asistent matenal profesionist este realizată de către 
managerul de caz AMP și managerul de caz repartizat pentru preluarea copilului. În 
funcție de vârsta copilului, se propune asistentul maternal potrivit, luând în 
considerare experiența acestora în îngrijirea copiilor mici (bebeluși) sau copii mai 
mari. Totodată, se va ține cont, în limita posibilităților, ca domiciliul asistentului 
maternal profesionist sa nu se afle în proximitatea domiciliului familiei naturale.  

Procesul de acomodare a copilului cu PFAMP 

 managerul de caz elaborează un plan privind acomodarea copilului cu PFAMP. La 
elaborarea planului se vor avea în vedere aspecte privind organizarea întâlnirilor 
copilului cu PFAMP la domiciliul său, pe teren neutru şi la domiciliul PFAMP; 

 se desfășoară pe parcursul a minimum 3 intalniri intre copil si PFAMP, ce au loc la 
sediul Direcției pentru Protecția Copilului , in parc/unitate sanitara, la domiciliul 
PFAMP; 

 managerul de caz stabileşte oportunitatea continuării demersurilor legate de 
plasamentul copilului, în funcţie de evoluţia favorabilă sau nefavorabilă a relaţiei 
copil - amp (şi familie biologică, acolo unde este necesară implicarea acestora); 

 asistentul maternal profesionist  își va exprima în scris acordul pentru preluarea 
copilului. Acelasi acord este exprimat si de catre sotul/sotia asistentului maternal 
profesionist acolo unde este cazul; 

Excepția o constituie măsura plasamentului copilului în regim de urgență. 

Informarea copilului  

- după finalizarea procesului de identificare a AMP potrivită copilului, managerul de caz 
realizează informarea copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate al acestuia, 
privind persoana/familia sau asistentul maternal profesionist la care va fi plasat pentru 
creştere şi îngrijire, precum şi a PFAMP referitor la copilul dat în plasament. 
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Mutarea copilului la PFAMP 

 - după instituirea măsurii de protecție, în baza dispoziției Directorului General/a 
Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/a Sentinței Civile a instantei de judecată, 
copilul este externat/mutat de managerul de caz al copilului si managerul de caz AMP cu 
asigurarea transportului de către DGASPC sector 6.  

Convenţia de plasament:- pentru fiecare copil plasat la PFAMP se întocmeşte convenţia de 
plasament. 

Evaluare gradului de acomodare a copilului - managerul de caz al copilului intocmește un 
plan privind acomodarea copilului; 

 programul de acomodare al copilului se întocmește de către managerul de caz al 
copilului împreună cu PFAMP și cu copilul ținând seama de gradul său de maturitate 
și de discernământ al acestuia; 

 perioada de acomodare este adaptată caracteristicilor personale ale acestuia şi ale 
PFAMP (vârstă, status psiho-somatic, personalitate şi temperament, nivel de educaţie, 
programul zilnic al familiei PFAMP etc.), cu o durată de minimum două săptămâni. 

 în programul de acomodare se consemnează, sub semnătură, informaţii relevante 
privind: evoluţia săptămânală a copilului, problemele de acomodare întâmpinate şi 
măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în noua familie, data la care 
încetează aplicarea programului respectiv. 

Dosarul copilului  

Pentru fiecare copil aflat în plasament la PFAMP se întocmeşte un dosar personal care 
cuprinde următoarele documente: 

 sesizare/solicitare; 
 ancheta socială iniţială, în copie sau raport privind ancheta socială iniţială; 
 raport de evaluare a nevoilor copilului (sociale, educaţionale, de sănătate, 

psihologice); 
 hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată/decizia 

directorului executiv al DGASPC privind instituirea/încetarea măsurii 
plasamentului/plasamentului în regim de urgenţă la PFAMP; 

 copii ale actelor de stare civilă ale copilului şi părinţilor acestuia; 
 planul de servicii transmis de serviciul public de asistenţă socială, însoţit de cererea de 

instituire a unei măsuri de protecţie specială a copilului şi, după caz, de fişa de 
identificare a riscurilor (dacă a fost realizat); 

 documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de 
protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; 

 planul individualizat de protecţie al copilului; 
 programul de acomodare iniţială a copilului; 
 rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii 

măsurilor de protecţie specială; 
 rapoarte de vizită trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 
 fişele de evaluare socială, educaţională, medicală şi psihologică a copilului; 
 certificat de încadrare în grad de handicap, după caz; 
 contractul de furnizare de servicii, încheiat cu copilul în vârstă de 16 ani care are 

discernământ. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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                                                                                                                       ANEXA NR. 2 
                                                                                                                  LA REGULAMENT  
 
 

Procedura de încetare a serviciului social 

1. Scopul procedurii operaţionale: 

  Procedura are ca scop asigurarea unei monitorizări si pregătiri atente a procesului de ieșire 
din sistem pentru copiii/tinerii care au beneficiat de măsura de protecție. 

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

   Se utilizează în cadrul Serviciului Asistenţă Maternală și Management de Caz de către 
managerii de caz si alti specialisti.   

3. Servicii oferite: 

 evaluarea situatiei, a nevoilor si a caracteristiclor copilului/tanarului; 

 pregatirea copilului/tanarului  

 monitorizarea post-masura 

4. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurale 

4.1.Legislaţie primară: 

     4.1.1.  Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

         4.1.2. Ordinul 288/06 iulie 2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului, 

       4.2.Legislaţie secundară 

          4.2.1. Hotărârea nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile 

de atestare și statutul asistentului maternal profesionist 

          4.2.2. Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială  

5.Descrierea procedurii operaţionale 

  5.1.Generalităţi 

Motivul încetării măsurii de protecție: 

 la dobândirea capacității depline de exercițiu ; 
 la solicitarea părinților; 

 la cererea tânărului; 

 transfer în altă unitate administrativ – teritorială. 

Pregătirea copilului/tânărului  

 managerul de caz, persoana/familia de plasament sau asistentul maternal profesionist implică 

activ copilul, în funcţie de vârstă şi grad de maturitate, părinţii şi/sau persoanele faţă de care 
copilul a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie, în 

vederea pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru 
transferul în cadrul altui serviciu social; 
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 informaţiile referitoare la pregătirea copilului pentru ieşire sau după caz, transfer sunt 

disponibile în Raportul privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 
sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit, denumit în continuare raport 
trimestrial; 

 managerul de caz, împreună cu persoana/familia de plasament sau asistentul maternal 
profesionist organizează şi pregăteşte părăsirea serviciului de către copii: se asigură că 
aceştia dispun de îmbrăcămintea şi încălţămintea necesară, deţin toate obiectele şi 
documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării şi hranei, 

deţin bilete de călătorie, au însoţitor sau nu etc.; 

 managerul de caz al copilului consemnează în scris modalitatea de transport şi/sau condiţiile 

în care copilul părăseşte serviciul, precum şi locul în care va merge copilul 
(domiciliul/rezidenţa acestuia) în registrul de evidenţă a încetării serviciilor de tip familial 
anterior părăsirii serviciului de către tânăr/copil, managerul de caz sesizează  
SPAS/DAS/DGASPC de domiciliu al copilului dacă acesta este în altă unitate              

administrativ – teritorială. 

Încetarea măsurii  

 pentru copiii/tinerii a căror măsură a fost instituită de către CPC, managerul de caz 
împreună cu părintele sau tânărul, adresează solicitarea de încetare a măsurii CPC;  

 monitorizarea post-reintegrare a tânărului de peste 18 ani se efectuează cu acordul scris si 

verbal al acestuia în fața Comisiei pentru Protecția Copilului; 

 pentru copiii a căror măsură a fost  instituită de către instanța de judecată, managerul de 
caz se va adresa instanței de judecată cu propunerea de reintegrare în familia naturală; 

Documentul care stă la baza încetării măsuri de protecție: 

 hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului/sentința civilă a instanței de judecată 

(Tribunalul București) 

Monitorizare situației copilului după încetarea măsurii de protecție  

 managerul de caz  împreună cu psihologul, vor monitoriza lunar evoluția dezvoltării 
copilului, precum şi a modului în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc 
obligaţiile faţă de copilul reintegrat în familie pentru o perioadă de 2 ani; 

 managerul de caz/ psihologul vor completa rapoarte după fiecare vizită efectuată în funcție de 
situația evaluată; 

 fiecare copil/tânăr beneficiază de indemnizația de ieșire din sistem constând în echivalentul 

unui salariu minim pe economie; referatul este întocmit de către managerul de caz al 
copilului/tânărului și adresat Direcției Economice a DGASPC sector 6. 

Procedura operațională se aplică în domeniul protecţiei copilului pentru copilul/tânărul a 
cărui măsura de protecție încetează/se modifică prin transfer . 
        După ieşirea copiilor din sistemul de protecţie specială, dosarele beneficiarilor sunt arhivate şi 

păstrate într-un spaţiu stabilit de DGASPC sector 6, special amenajat cu această destinaţie, pe 
perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic elaborat de furnizorul de servicii sociale, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 
Documente utilizate 

a) masura de protecţie 

b) raport trimestrial cu propunere de încetare a măsurii de protecție (dacă este cazul) 
c) hotărârea CPC/Sentința Civilă de încetare a măsurii de protecție 
d) informare SPAS/DAS/DGASPC de domiciliu 

e) minuta CPC/hotararea instantei de judecata 
f) rapoarte de monitorizare   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
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                                                                                                            ANEXA NR. 3 
                                                                                                       LA REGULAMENT  
 

Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea suspiciunilor și cazurilor   
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor  

îngrijiți în serviciile sociale de tip familial 
 

1. Scopul procedurii operaţionale: 
  Procedura are ca scop luarea măsurilor cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, 

evaluarea si soluționarea suspiciunilor sau acuzațiilor de abuz (fizic, psihic, economic), neglijare, 
discriminare, tratament degradant sau inuman, fapte comise deliberat sau din ignoranţă. 

 
2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  
   Se utilizează în cadrul Serviciului Asistenţă Maternală și Management de Caz de către 

PFAMP,  managerii de caz si alti specialisti.   
 
3. Servicii oferite: 

 protejarea copilului/tânărului de orice formă de abuz sau neglijare 
 respectarea drepturilor copilului 
 asigurarea unui mediu sigur de creștere și dezvoltare 

 
4. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurale 
4.1.Legislaţie primară: 

   4.1.1.  Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
       4.1.2. Ordinul 288/06 iulie 2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului, 
4.2.Legislaţie secundară 

         4.2.1. Hotărârea nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de 
atestare și statutul asistentului maternal profesionist 

         4.2.2. Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială  

  4.2.3. ROF/ROI  
5.Descrierea procedurii operaţionale 
  5.1.Generalităţi 
Procedura operatională se aplică în domeniul protecţiei copilului pentru copilul/tanrul care 

beneficiază de măsură de protecție în raport cu specialiștii DGASPC Sector 6. 
Serviciul Asistenţă Maternală și Management de Caz promoveaza măsuri de protejare a copiilor 

împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman 
si degradant si sustine dreptul de a avea oportunitati ce promoveaza dezvoltarea lor sanatoasa, 
ingrijirea lor permanenta si consistenta, dreptul de a participa la luarea deciziilor care ii privesc.   

 6. Definiții 
Abuzul copilului este definit ca orice injurie efectuata intentionat asupra copilului si poate fi 

grupata in patru mari categorii: abuzul fizic, sexual, emotional si neglijarea. 
 Neglijarea:reprezinta neacordarea intentionata a protectiei cat si a tuturor ingrijirilor 

necesare copilului. Este cea mai frecventa forma de maltratare si este reprezentată de incapacitatea 
de a oferi protectie si ingrijire copilului. Copilul sufera ca urmare a atitudinii ignorante si rau-
voitoare prin care ii sunt refuzate nevoile fizice, emotionale si educationale. 

 Neglijarea fizica poate insemna lipsa alimentatiei adecvate, neacordarea si nesolicitarea 
intentionata a ingrijirilor medicale, incapacitatea de a proteja copilul de pericole externe.  

 Abandonul poate insemna supravegherea inadecvata sau lipsa de supraveghere, refuzul 
incadrarii scolare a copilului. 
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 Abuzul fizic: producerea intentionata de suferinte si vatamari corporale prin lovirea 

copilului cu pumnul, piciorul sau cu obiecte contondente, arderea, inteparea, taierea sau otravirea 
acestuia.  

 Abuzul psihologic sau emotional: a-l convinge pe copil ca nu este iubit, ca nu este dorit, ca 
nu este bun de nimic sau ca este in pericol. Abuzul emotional include insultele verbale 
(injuraturile, tipetele, sarcasmul, blamarea), raspunsurile neasteptate, dispozitie permanent negativa, 
certurile familiale constante, cat si comunicarile cu dublu mesaj care determina confuzia copilului.  

 Abuzul sexual la copil se refera la existenta unui comportament sexual abuzivintre un copil 
si un adult sau intre doi copii cand unul dintre ei este mai in varsta. Agresorul si victima pot avea 
acelasi sex sau pot fi de sexe diferite. Comportamentele sexuale includ: atinsul sanilor, feselor sau 
organelor genitale, chiar daca victima este imbracata sau dezbracata; includ de asemenea 
exhibitionismul, felatia, cunnilingus, penetrarea vaginului sau a anusului cu organul sexual sau cu 
alte obiecte. Abuzul sexual se poate manifesta singular sau poate persista in timp. Abuzul sexual 
inseamna, de asemenea, si exploatarea copiilor cu includerea lor in traficul cu minori, cu utilizarea 
lor de catre proxeneti pentru filme pornografice sau includerea in reteaua de prostitutie. 

Abuzul, neglijarea si exploatarea copilului au o serie de consecinte care se pot observa relativ 
cu usurinta de catre personalul pregatit in acest sens, astfel incat sa traga un semnal de alarma si sa 
conduca la decizia semnalarii unei suspiciuni sau a unei situatii concrete de acest fel.  

Aceste consecinte sunt cunoscute sub denumirea de semne si simptome evocatoare de abuz, 
neglijare si exploatare a copilului: 

 Semne fizice (vanatai, leziuni, arsuri, hemoragii etc.); 
 Semne si simptome ale bolilor cu transmitere sexuala; 
 Tulburari de somn (insomnii, somn agitat, vise urate, cosmaruri etc.); 
 Tulburari de alimentatie (anorexie, bulimie); 
 Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc); 
 Persistenta unor senzatii olfactive sau cutanate obsedante; 
 Modificarea rapida a dispozitiei afective; 
 Impulsivitate, agresivitate; 
 Autostigmatizare, autoculpabilizare; 
 Neglijenta in indeplinirea sarcinilor si incapacitate de a respecta un program impus; 
 Dificultati in relationare si comunicare; 
 Scaderea randamentului scolar, absenteism si abandon scolar; 
 Comportament sexual inadecvat varstei etc. 
 
7. Descrierea procedurii 

a) Identificarea și semnalarea suspiciunilor și situațiilor de violență asupra copilului aflat în 
evidența Serviciului Asistență Maternală și Management de Caz (SAMMC), ca beneficiar 
al unei măsuri de protecție specială într-o familie (plasament la familia extinsă, la o altă 
persoană/familie, la asistent maternal profesionist)  

 Orice sesizare/solicitare de care reprezentanții SAMMC iau cunoștință  cu privire la 
o suspiciune sau situație de violență asupra copilului beneficiar aflat în evidența 
serviciului (inclusiv autosesizările) se înregistrează în termen de 2 ore, conform 
procedurilor specifice și se raportează șefului de serviciu în vederea realizării 
demersurilor necesare pentru implicarea specialiștilor de care este nevoie în scopul 
unei pertinente verificări și evaluări a situației semnalate. 

 Managerul de caz al copilului din cadrul SAMMC întocmește o fișă de semnalare 
abuz și  solicită implicarea unuia sau, după caz, mai multor responsabili de 
intervenție din cadrul SASANTEC, în vederea realizării verificărilor și evaluărilor 
necesare pentru confirmarea/infirmarea suspiciunii sau situației de violență 
semnalate. 
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 Șeful SASANTEC desemnează persoana/persoanele responsabile cu realizarea 
intervențiilor necesare pentru confirmarea/infirmarea suspiciunii sau situației de 
violență semnalate de reprezentantul SAMMC, care vor efectua demersurile 
corespunzătoare, conform procedurilor specifice, în directă colaborare cu managerul 
de caz al copilului din cadrul SAMMC și ceilalți membri ai echipei 
multidisciplinare. 

 În situația în care suspiciunea/situația de violență se confirmă, iar copilul poate 
rămâne în familia de plasament, șeful SASANTEC desemnează un profesionist în 
vederea includerii  ca responsabil de caz în echipa multidisciplinară coordonată de 
managerul de caz din cadrul SAMMC. 

 Managerul de caz SAMMC poate delega către responsabilul de caz din cadrul 
SASANTEC următoarele activități/responsabilități: 

- Identificarea și asigurarea serviciilor de suport necesare pentru copil și familie, ce au ca 
obiectiv minimizarea consecințelor și reducerea riscurilor corelate cu situația de 
violență; 

- Realizarea demersurilor necesare pentru adresarea situației de violență în atenția 
autorităților judiciare competente, dacă situația o impune; 

- Întocmirea planului de reabilitare și/sau reintegrare socială corespunzător, care va fi 
inclus de managerul de caz în planul individualizat de protecție; 

- Monitorizarea modului în care activitățile privind furnizarea serviciilor de suport sunt 
derulate și a progreselor realizate în implementarea planului de reabilitare și/sau 
reintegrare socială; 

- Reevaluarea situației copilului din perspectiva progreselor înregistrate, modului de 
implementare a planului și de instrumentare viitoare a cazului. 
 În situația în care, pe parcursul desfășurării activităților ca responsabil de caz în 

echipa multidisciplinară, reprezentantul SASANTEC identifică o situație de urgență 
care implică pericol iminent pentru copil, astfel încât acesta trebuie scos din familia 
extinsă/substitutivă raportează imediat cazul către managerul de caz și directorul cu 
atribuții în domeniul protecției copilului în vederea identificării rapide a unui 
serviciu familial/rezidențial adecvat unde să poată fi protejat copilul, dispunerii 
plasamentului în regim de urgență și operării modificărilor necesare cu privire la 
managementul de caz, dacă se apreciază ca oportun în contextul respectiv. 

 În situația în care există suspiciunea că persoana care a comis abuzul/fapta de 
violență asupra copilului este asistentul maternal profesionist, angajat al DGASPC, 
șeful SAMMC raportează situația către directorul cu atribuții în domeniul protecției 
copilului, în vederea luării măsurilor necesare pentru efectuarea unei anchete 
disciplinare. 

 Ori de câte ori situația situația o impune, șeful SAMMC sesizează autoritățile judiciare 
competente (poliție, parchet) cu privire la fapta de violență asupra copilului pentru cercetarea 
penală a asistentului maternal profesionist care este presupusul agresor. 

 În situația în care suspiciunea/situația de violență se infirmă, ca nejustificată, șeful 
SASANTEC asigură comunicarea rezultatului verificărilor/evaluărilor întreprinse de 
reprezentanții serviciului responsabili de intervenție și decizia vizând încheierea 
intervenției specifice, către managerul de caz din cadrul SAMMC. 

 În situația în care suspiciunea/situația de violență se infirmă, însă rezultatul 
verificărilor/evaluărilor întreprinse de reprezentanții SASANTEC indică prezența 
unor factori de risc semnificativ, care necesită o abordare și tratare specializată în 
vederea prevenirii situațiilor de abuz/neglijare, șeful SASANTEC poate propune 
includerea unui profesionist reprezentant al serviciului, care să colaboreze direct și 
efectiv, ca responsabil de intervenție specifică, în echipa multidisciplinară 
coordonată de managerul de caz din cadrul SAMMC.  
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 Managerul de caz SAMMC poate delega către responsabilul de caz din cadrul 
SASANTEC următoarele activități/responsabilități: 

- Identificarea și asigurarea serviciilor de suport necesare pentru copil și familie, ce au ca 
obiectiv conștientizarea prezenței factorilor de risc și reducerea potențialului de impact 
al acestora; 

- Întocmirea planului de intervenție specifică, care va fi corelat de către managerul de caz 
cu planul individualizat de protecție; 

- Monitorizarea modului în care activitățile privind furnizarea serviciilor de suport sunt 
derulate și a progreselor realizate în implementarea planului de intervenție specifică; 

- Reevaluarea situației copilului din perspectiva progreselor înregistrate, modului de 
implementare a planului și de instrumentare viitoare a cazului. 

 Toate demersurile ce constituie prezenta procedură vor fi obligatoriu precedate/însoțite 
de consultări între reprezentanţii serviciilor ce primesc responsabilități pe caz. În situaţiile în 
care clarificarea responsabilităţilor interservicii privind managementul de caz nu se poate 
realiza prin aplicarea prezentei proceduri, deciziile în această privinţă vor fi luate în urma 
analizei şi consultărilor la nivelul şefilor de servicii, cu avizul directorului de resort. 

 
1) Identificarea situațiilor de violență asupra copilului instituționalizat prin semnalare de 

către un profesionist ce activează într-unul din serviciile rezidențiale de protecție specială sau 
în alte tipuri servicii ce includ  cazare temporară din cadrul DGASPC Sector 6  
 
 Angajații din cadrul DGASPC Sector 6 ce lucrează cu copilul în serviciile rezidențiale de 
protecție specială (centru de plasament, apartament de tip familial) sau în alte tipuri de servicii ce 
includ  cazare temporară (ex: internat social) pot lua la cunoștință o situație de suspiciune sau de 
violență asupra copilului beneficiar al serviciilor față de care acționează ca manager/responsabil de 
caz ori responsabil de intervenție specifică, prin cel puțin una din următoarele modalități: 

- Sesizare/solicitare cu privire la o situație de suspiciune sau violență asupra copilului făcută 
de copilul în cauză, un alt copil rezident, un membru al familiei, o altă persoană care 
cunoaște copilul și/sau familia, un alt profesionist cu care copilul vine în contact sau care 
colaborează în managementul de caz (ex: medic, cadru didactic, psiholog etc)  

- Autosesizare cu privire la o situație de suspiciune sau violență asupra copilului în cursul 
observațiilor întreprinse cu ocazia întâlnirilor/discuțiilor/activităților cu copilul și/sau 
familia acestuia 

 
Documente: 

o Fişa de abuz; 
o Registrul de evidenţă al cazurilor de abuz; 
o Notificări către părţile interesate: 
o Referat inaintat catre DGASPC sector 6– Serviciul Asistență în Situații de abuz, 

Neglijare, Trafic și Exploatare asupra Copilului pentru semnalarea situației; 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
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                                                                                                                         ANEXA NR. 4 
                                                                                                                     LA REGULAMENT 
 

4. Procedura privind controlul pozitiv al comportamentului copiilor 
 
1. Scopul procedurii operaţionale: 
  Procedura are ca scop stabilirea unei relatii bazata pe sinceritate si respect intre copii si 
PFAMP . 
 
2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  
   Se utilizează în cadrul Serviciului Asistenţă Maternală și Management de Caz de către 
PFAMP și este cunoscută de către managerii de caz si alți specialiști.   

 
3. Servicii oferite: 

 protejarea copilului/tânărului de orice formă de abuz sau neglijare 
 respectarea drepturilor copilului 
 asigurarea unui mediu sigur de creștere și dezvoltare 

 

4. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurale 
4.1.Legislaţie primară: 
   4.1.1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

 4.1.2. Ordinul 288/06 iulie 2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului, 
4.2.Legislaţie secundară 

4.2.1. Hotărârea nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de 

atestare și statutul asistentului maternal profesionist 
4.2.2. Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială  
4.2.3. Ordinul nr. 1733/2015 din 19 august 2015 privind aprobarea procedurii de stabilire şi 

plată a alocaţiei lunare de plasament 
4.3. Legislație terțiară 4.3.1 ROF/ROI 
5.Descrierea procedurii operaţionale 

 
  5.1.Generalităţi 

Procedura operatională se aplică în domeniul protecţiei copilului pentru copilul/tanrul care 

beneficiază de măsură de protecție și se  urmareste principiul legalitatii si a interesului superior al 
copilului in toate activitatile. 
 

5.2 Descrierea procedurii 
PFAMP va reactiona pozitiv la diversele comportamente ale copiilor si va aplica sanctiuni 

educative adecvate, constructive in cazul unor comportamente inacceptabile repetate ale acestora. 

Copiii si tinerii au nevoie de relatii bazate pe responsabilitati reciproce si nu pe putere. 
Copiii si tinerii trebuie sa-si dezvolte respectul pentru sine si ceilalti. 
Copiii si tinerii trebuie sa invete sa-si pretuiasca propria proprietate, precum si pe cea a altora. 

Copiii si tinerii trebuie sa invete modalitati noi de management al conflictelor interpersonale, al 
furiei si agresivitatii. 

 PFAMP trebuie sa-si exprime dezaprobarea fata de orice comportament inacceptabil, afirmand 

clar ca acesta reprezinta o piedica in calea realizarii unor bune relatii, a unui climat de calm si 
siguranta la care au dreptul toti tinerii din unitate. 

Copiii au nevoie de ingrijire si afectiune dar in acelasi timp de impunerea unor limite clare, 

tocmai pentru a se putea simti securizati si pentru a-si dezvolta autocontrolul. Intotdeauna trebuie sa 
se tina cont de varsta copilului si de stadiul sau de dezvoltare. 

In situația în care copii/tineri au un comportament neadecvat, este important ca personalul 
sa fie increzator in sine si sa se simta sprijinit atunci cand abordeaza un comportament provocator si 
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dificil. PFAMP  poate fi pus in situatia de a sanctiona si de a controla, dar acest lucru trebuie facut in 

respectul copilului, respectiv al tanarului, aflat in centrul  tuturor activitatilor de protectie. 
Este important ca fiecare membru al echipei sa fie convins de urmatorul principiu: de 

neacceptat este comportamentul si nu copilul. 
Orice sanctiune se aplica constructiv si consecvent, in sensul formarii unei conduite 

corespunzatoare. Nu este permisa utilizarea sanctiunilor in mod excesiv. 

Dat fiind rolul educativ al pedepselor de a regla probleme care deseori necesita individualizare 

este esential totusi ca toti copiii/tinerii, precum și PFAMP sa stie ca problemele de acest gen sunt 
rezolvate in mod adecvat si nu sunt lasate pur si simplu la discretia fiecaruia. 

Sanctiunile apar in orice grup, inclusiv in familie. In cadrul serviciilor de protectie, sanctiunile 
trebuie sa fie masurate si adecvate. Ele nu trebuie utilizate formal, ci aplicarea lor trebuie sa fie bine 
cantarita, monitorizata si evaluata. 

PFAMP poate utiliza măsuri restrictive numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a 
vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu 
se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. 

Exemple de Sanctiuni si controale permise: 
a)    Restrictionarea sau anularea avantajelor (invoiri, activitati de petrecere a timpului liber, 

vizionarea programelor TV); 

b)    Impunerea de teme suplimentare, proiectate in modul cel mai pozitiv si productiv posibil. 
Acestea trebuie sa fie adecvate varstei si sa nu depaseasca niciodata capacitatile tinerilor/ 
copiilor; 

c)      Separarea de grup intr-o incapere, ca modalitate de recapatare a auto-controlului. Usa incaperii 
nu trebuie niciodata inchisa, asistentul maternal profesionist fiind obligat sa monitorizeze sau sa 

insoteasca tanarul sau copilul pe durata oricarei separari; 
Sanctiuni si controale NEpermise: 

a) pedeapsa corporală;  

b) deprivarea de hrană, apă sau somn;  
c) penalitățile financiare;  

d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o rațiune medicală și nu e efectuată de 

personal medico-sanitar;  

e) confiscarea echipamentelor copilului;  
f) privarea de medicație sau tratament medical;  

g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  

h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;  
i) orice restricționare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 

legii. 
Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă de specială 

de evidenţă a comportamentelor deviante, ataşată programului pentru ocrotirea sănătăţii copilului, în 
care se precizează: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; numele 

membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii; 
eventualele consecinţe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările. 
După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de 

ore. 
    Managerul de caz al copilului este informat imediat, de către PFAMP, cu privire la măsurile 
restrictive aplicate copilului şi, în funcţie de particularităţile cazului (starea de sănătate a copilului, 

istoric de comportament deviant, factori de risc), se va propune conducerii furnizorului de servicii 
sociale modalitatea de intervenţie şi monitorizare ulterioară, precum şi persoana responsabilă. 

 
6. Documente 

a) intocmirea raportului de informare 
b) completarea Registrului de Incidente Deosebite 
c) examinarea medicala 

d) intocmire fisa restrictiva 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 


