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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei procedurii  
 

Nr. crt. 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi 
prenumele Funcţia Data Semnătur

a 

1 2 3 4 5 
1.1 Verificat Cristina SCRABA JURIST   

1.2 Avizat Gheorghe 
AȘTILEANU Vicepreședinte   

1.3 Aprobat Emanuel-Gabriel 
BOTNARIU Președinte   

 
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  
 

Nr. 
crt. 

Ediţia sau, după 
caz, revizia în 
cadrul ediţiei 

Componenta 
revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei 
1 2 3 4 

2.1 Ediţia I, revizia 0   
MARTIE 2018 
Octombrie 

2019 

2.2 Ediţia I, revizia 1 

8.2. 
modalitatea de 
lucru 
8.3 
valorificarea 
rezultatelor 
activității 
10. listă cu 
anexe 

 
Octombrie 

2019 
............. 

2.3 Ediţia I, revizia 2   Septembrie 
2021 

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia  

 
Nr
. 
cr
t. 

Scopul 
difuzări

i 

Exem
pl. nr. Structură Funcţia Nume şi 

prenume 

Data 
primir

ii 

Semnătu
ra 

3.1 Aplicare 1 SERVICIUL DE 
MONITORIZARE 

INSPECTOR 
DE 

MONITORIZA
RE 

   

3.2 Aplicare 2 SERVICIUL DE 
MONITORIZARE 

INSPECTOR 
DE 

MONITORIZA
RE 
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4.   Scopul procedurii  
 

4.1. Scopul pentru care se întocmește prezenta PS este acela de a stabili etapele procedurale 
pentru activitatea de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități în cadrul facilităților de tip rezidențial publice sau private, 
destinate să servească persoanelor cu dizabilități, precum și spitale/secții de psihiatrie. 

 4.2. Stabilește etapele inițierii și desfășurării vizitelor de monitorizare. 

4.3. Stabilește un cadru general și unitar privind modalitatea de desfășurare a monitorizării 
implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul 
facilităților de tip rezidențial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu 
dizabilități, precum și spitale/secții de psihiatrie. 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii  

5.1. Procedura se aplică de către Serviciul Monitorizare, Compartimentul Resurse Umane, 
Compartimentul Financiar-contabil, Compartimentul Administrativ/IT și expreții independenți 
reprezentanți ai societății civile. 

5.2. Procedura de sistem cuprinde etapele ce trebuie urmate, metodele de lucru stabilite si 
regulile de aplicat în activitatea de monitorizare a implementării Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul facilităților de tip rezidențial publice sau 
private, destinate să servească persoanelor cu dizabilități, precum și spitale/secții de 
psihiatrie. 

5.3. Procedura se aplică de către inspectorii de monitorizare, experții independenți și 
personalul compartimentelor enumerate la pct. 5.1. 

5.4 Procedura constă în: 

5.4.1. Activități premergătoare efectuării vizitelor de monitorizare; 

5.4.2. Întocmirea și aprobarea documentației în vederea efectuării vizitelor de monitorizare; 
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5.4.3. Efectuarea vizitelor de monitorizare; 

5.4.4. Întocmire Raport de vizită; 

5.4.5. Comunicare și publicare Raport de vizită; 

5.4.6. Activități ulterioare comunicării și publicării Raportului de vizită. 

 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale 

6.1. Reglementări internaționale 

- Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, adoptată la New York de Adunarea 
Generală a O.N.U. la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007, semnată de 
România la 26 septembrie 2007 și intrată în vigoare în data de 3 mai 2008; 

6.2. Legislație primară 

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, 
cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 448/2006 din  6 decembrie 2006, republicată, privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 6.3. Legislație secundară 

- Ordinul nr. 82/2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii 
pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. Emitent MINISTERUL 
MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 8 februarie 2019 

- Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială. 
Emitent MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 
11 februarie 2019 

- Ordin nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017, privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 
metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor. Emitent: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII. Publicat 
în: MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 27 aprilie 2017 

 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice 
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- Ordinul nr. 2/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități, text publicat în Monitorul Oficial  în vigoare de la 09 mai 2017; 

- Procedură delegare inspectori; 

- Procedură decontare cheltuieli inspectori de monitorizare; 

- Procedură decontare cheltuieli experți independenți. 

 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură 
 

7.1. Definiții ale termenilor 
Nr. 
crt. 

Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1 
Procedura de 
sistem 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie 
urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în 
vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual 

2 
Ediție a unei 
proceduri 
sistem 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de 
sistem, aprobată şi difuzată 

3 
Revizia în 
cadrul unei 
ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 
după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 
procedurii 

4 Document 

Orice înscris, text scris sau tipărit pe care o persoană 
fizică/persoană juridică  
și/sau  instituție/organizație legal constituită îl adresează 
Consiliului de monitorizare 

5 

Document  

intern 

Orice document scris generat, gestionat de către o structură din 
cadrul Consiliului de monitorizare și aprobat de către Președintele 
Consiliului de monitorizare în exercitarea prerogativelor legale, sau  
emis direct de către acesta.  

6 
Circuitul 
documentelor 

Circuitul documentelor reprezintă procesul pe care îl parcurge orice 
document/cerere, respectiv: înregistrarea în registrul unic de 
intrări-ieșiri al Consiliului de monitorizare /formularea 
rezoluțiilor/soluționare/transmiterea răspunsului solicitat. 

7 
Activități de 
monitorizare 

Activitatea specifică Serviciului Monitorizare, ce se realizează prin 
vizite de monitorizare şi prin informarea în orice alt mod asupra 
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de către 
instituțiile supuse monitorizării. 
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Nr. 
crt. 

Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1 
Procedura de 
sistem 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie 
urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în 
vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual 

2 
Ediție a unei 
proceduri 
sistem 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de 
sistem, aprobată şi difuzată 

3 
Revizia în 
cadrul unei 
ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 
după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a 
procedurii 

4 Document 

Orice înscris, text scris sau tipărit pe care o persoană 
fizică/persoană juridică  
și/sau  instituție/organizație legal constituită îl adresează 
Consiliului de monitorizare 

5 

Document  

intern 

Orice document scris generat, gestionat de către o structură din 
cadrul Consiliului de monitorizare și aprobat de către Președintele 
Consiliului de monitorizare în exercitarea prerogativelor legale, sau  
emis direct de către acesta.  

8 
Instituții 
supuse 
monitorizării 

Facilităţi de tip rezidenţial publice sau private, destinate să 
servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi spitale/secţii de 
psihiatrie 

9 
Vizită de 
monitorizare 

Activitate desfășurată în orice facilitate de tip rezidențial, publică 
sau privată, destinată să servească persoanelor cu dizabilități, ori 
în spitale/secții de psihiatrie, pe parcursul a una sau mai multe 
zile, în cadrul căreia se analizează modul și gradul de implementare 
a Convenției la nivelul instituției respective. 

 
Expert 
independent 

Reprezentant al societății civile cu experienţă în domeniul 
drepturilor omului şi al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 
selectat potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 8/2016 

 
Echipă de 
vizitare 

Echipa ce efectuează vizita de monitorizare, compusă dintr-un 
inspector de monitorizare, reprezentant al Consiliului de 
Monitorizare și 2 experți independenți. 

 
Fișă de 
monitorizare 

Instrument de colectare a datelor, utilizat pentru a stabili dacă și în 
ce mod este implementată Convenția la nivelul instituției vizitate. 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1.  P.S. Procedură de sistem 

2.  CM 
Consiliul de monitorizare a Implementării Convenției 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

3.  DEAM Direcția economică, administrativă și de monitorizare 

4.  P Președinte 

5.  SM Serviciul de monitorizare 

6.  ROF Regulament de organizare și funcționare 

7.  CDPD Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

 

8. Descrierea procedurii de sistem 
 

8.1. Generalități 
 
Prezenta procedură stabilește modalitatea concretă de desfășurare a procesului de 
monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în 
cadrul instituțiilor supuse monitorizării. 
Activitatea de monitorizare a instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)din Legea 8/2016 se 
realizează prin vizite de monitorizare şi prin informarea în orice alt mod asupra respectării 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de către aceste instituţii.  
Vizitele de monitorizare se realizează de către echipe compuse din 3 membri, dintre care un 
inspector de monitorizare, din cadrul Consiliului de monitorizare, și 2 experți independenți, 
în calitate de colaboratori externi; deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul 
majorității membrilor.  
Experţii independenţi sunt selectaţi potrivit art. 14 alin.(2) din Legea nr. 8/2016. 
 
 
8.2.  Modalitatea de lucru 
 
8.2.1 Planificarea operațiunilor şi acţiunilor activităţii  
Vizitele de monitorizare se desfăşoară inopinat: 
1.  pe baza Programului anual de vizitare, conform modelului din anexa nr. 2, întocmit în 

limita bugetului aprobat pentru anul respectiv și aprobat de către președintele CM. 
2.  Neprogramat, din dispoziția președintelui Consiliului de monitorizare. 
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Planificarea vizitelor de monitorizare se realizează pe termen lung (anual), însă poate fi 
realizată și pe termen mediu (trimestrial) și scurt (lunar). 
Durata fiecărei vizite de monitorizare se stabilește de către președintele CM. 
 
Vizitele de monitorizare vor fi programate astfel încât: 
a) să vizeze cu maximă prioritate instituţiile prevăzute în Legea 8/2016, unde au fost 
sesizate cazuri de încălcări grave ale drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ; 
b) să acopere echilibrat tipurile de instituţii prevăzute in Legea 8/2016 şi situarea 
geografică a acestora; 
c) să urmărească evoluţia situaţiei constatate cu ocazia vizitelor anterioare în instituţiile 
susmenționate (vizite de follow-up); 
Consiliul de monitorizare are libertatea de a alege instituţiile pe care doreşte să le viziteze 
şi persoanele cu care doreşte să aibă întrevederi. 

În baza Programului anual de vizitare, președintele CM selectează inspectorii de 
monitorizare care urmează să efectueze vizitele de monitorizare, precum și experții 
independenți care însoțesc inspectorii de monitorizare la vizită. 
  Selectarea inspectorilor de monitorizare și a experților independenți, în vederea 
participării la vizita de monitorizare, se face cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înaintea 
efectuării vizitei, pentru a exista timpul necesar de anunțare și confirmare a experților 
independenți și pregătire a vizitei și a documentelor necesare. În cazul vizitelor de 
monitorizare neprogramate, selectarea inspectorilor de monitorizare și a experților 
independenți se realizează de îndată. 
  Deplasarea echipelor de vizitare se realizează în baza Ordinului Președintelui Consiliului 
de monitorizare, emis ca urmare a unui referat de specialitate avizat de șeful Serviciului 
Monitorizare, ce cuprinde, în mod obligatoriu: echipa de vizitare, locul și perioada de 
desfășurare a vizitei de monitorizare, mijlocul de transport cu care se deplasează și ruta de 
deplasare pentru fiecare membru al echipei și fondurile financiare necesare solicitate de 
către inspectorul de monitorizare. Deplasarea se realizează cu orice mijloc de transport, 
pentru care se decontează cheltuielile de deplasare, inclusiv prin folosirea parcului auto 
propriu al Consiliului de monitorizare, conform prevederilor legale în vigoare.  
Membrii echipei de vizitare beneficiază de decontarea următoarelor cheltuieli: 
a) inspectorii de monitorizare - indemnizație de delegare, alocație de cazare și de cheltuieli 
de transport, după caz , conform prevederilor legale în vigoare. 

 b) experții independenți – remunerație pentru fiecare zi de vizită de monitorizare stabilită prin 
protocolul cadru semnat, cheltuieli de masă, cazare și transport stabilite în baza prevederilor 
privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada 
delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului. 
 
8.2.2 Componența echipei de vizitare 
 
  În vederea efectuării vizitelor de monitorizare echipa de vizitare va fi alcătuită dintr-un 
inspector de monitorizare din cadrul CM, în calitate de coordonator al echipei, și 2 experți 
independenți, dintre cei selectați conform prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 8/2016. 
 
8.2.3. Stabilirea inspectorilor de monitorizare în vederea participării la vizita de 
monitorizare 
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Stabilirea inspectorilor de monitorizare care urmează să efectueze vizite de 

monitorizare se face prin tragere la sorți din numărul total de inspectori de monitorizare, 
ținându-se cont de disponibilitatea acestora (să nu fie programați în CO, CM sau să nu fie 
angrenați în alte activități programate în aceeași perioadă etc.) și de alte activități ale CM.   
 
 
 
8.2.4. Selectarea experților independenți în vederea participării la vizita de monitorizare 
   

Stabilirea experților independenți care urmează să efectueze vizite de monitorizare se 
face prin tragere la sorți, din numărul total de inspectori de monitorizare, ținându-se cont 
de următoarele aspecte: 

− Proximitate – inspectorul independent se află în județul în care se efectuează vizita 
sau  în județele limitrofe; 
− Economică – costurile pentru deplasare, cazare și transport ale expertului 

independent; 
− Specialitatea – în funcție de specificul instituției supuse monitorizării. Ex: în vederea 

desfășurării unei vizite de monitorizare la un spital de psihiatrie va fi necesară experiența 
unui medic psihiatru sau unui psiholog; 
− Să nu refuze în mod repetat, nemotivat, participarea la vizită. În acest caz, 

respectivul expert nu va participa la următoarea tragere la sorți decât dacă nu au fost 
disponibili suficienți experți independenți pentru a o organiza. 
− A respectat la ultima vizită de monitorizare protocolul încheiat cu Consiliul de 

monitorizare si regulile de conduită specifice. 
 

  Experții independenți care îndeplinesc condițiile de mai sus sunt selectați prin tragere 
la sorți în prezența președintelui CM, directorului DEAM și a sefului de serviciu, câte doi, de 
către fiecare inspector de monitorizare, în vederea formării echipei de vizitare. 
  După selectarea experților independenți, fiecare inspector de monitorizare va contacta 
telefonic/prin SMS /Whatsapp/alte mijloace electronice de comunicare, fiecare expert 
independent, în vederea comunicării: 

o faptul că a fost selectat în vederea participării la vizita de monitorizare; 
o instituția vizitată, localitatea și județul în care se află aceasta; 
o perioada și durata vizitei; 

   
 Confirmarea, refuzul de participare la vizită sau faptul că expertul nu a putut fi contactat 
se consemnează în scris și se atașează la dosarul vizitei.  
 
 Expertul independent informează Consiliul de Monitorizare cu privire la imposibilitatea 
participării la vizita de monitorizare, în scris, în termen de maxim 24 de ore de la momentul în 
care a fost înștiințat, pentru a permite înlocuirea sa. Excepție fac vizitele neprogramate, când 
informarea se face imediat (expertul independent informează imediat reprezentantul 
Consiliului de Monitorizare, respectiv inspectorul de monitorizare, că nu poate participa la 
vizită). Dacă expertul independent nu răspunde la telefon sau prin celelalte mijloace de 
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comunicare nu poate fi contactat, inspectorul de monitorizare va proceda la selectarea unui 
alt expert, urmând procedura descrisă anterior.  
 

  După comunicarea informațiilor referitoare la vizita de monitorizare, expertul 
independent contactat are obligația de a comunica inspectorului de monitorizare dacă se află 
în una dintre situațiile de incompatibilitate: 

• Dacă rudele până la gradul  IV, persoane cu dizabilități, sunt beneficiari ai 
serviciilor instituției în care va fi efectuată vizita de monitorizare; 

• Dacă în instituția în care va fi efectuată vizita de monitorizare deține funcții 
sau desfășoară activități remunerate sau neremunerate.  

• Dacă în instituția în care va fi efectuată vizita de monitorizare a avut relații de 
muncă sau colaborare ultimii 3 ani.  

• Daca în instituția în care va fi efectuată vizita de monitorizare, expertul 
independent sau soțul/soția, au interese directe profesionale sau economice. 

 
  În cazul în care un expert se află în imposibilitatea de a participa la vizită, inspectorul 
în cauză reia procedura descrisă anterior. 
    
 
8.2.5. Întocmirea, semnarea și aprobarea documentelor pentru vizita de monitorizare 
 

În urma tragerilor la sorți și stabilirii echipelor de vizitare, compartimentele de 
specialitate din cadrul CM pregătesc și întocmesc documentele pentru efectuarea deplasării 
la vizita de monitorizare, astfel: 

1) Serviciul monitorizare -  întocmește; 
o Referatul conform procedurii operaționale cod 02-02-10 Delegarea în interesul 

serviciului în altă localitate din România şi stabilirea, calcularea şi plata 
drepturilor de delegare; 

o Mandatul echipei de vizitare, conform modelului din anexa nr. 4. 
 

2) Compartimentul resurse umane, în baza referatului aprobat de către președintele 
CM întocmește: 

o Ordinul președintelui pentru efectuarea vizitei de monitorizare conform 
procedurii operaționale cod 02-02-10 Delegarea în interesul serviciului în altă 
localitate din România şi stabilirea, calcularea şi plata drepturilor de 
delegare  

o Ordinul de delegare (deplasare) conform procedurii operaționale cod 02-02-
10 Delegarea în interesul serviciului în altă localitate din România şi 
stabilirea, calcularea şi plata drepturilor de delegare  

o Decont de cheltuieli (câte un exemplar pentru fiecare expert independent), 
document utilizat de către experții independenți  pentru decontarea 
cheltuielilor efectuate cu ocazia vizitei de monitorizare. 

După aprobare, următoarele documente se înmânează inspectorilor de monitorizare de către 
compartimentul resurse umane: 
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- Un exemplar al Mandatul conform Anexei nr 4; 
- Un exemplar, în original, al ordinului președintelui privind efectuarea vizitei de 

monitorizare, sub semnătură de primire; 
- Ordinul de deplasare (delegare); 
- Decontul de cheltuieli (câte un exemplar pentru fiecare expert independent. 

 
3) Compartimentul financiar contabil, în baza referatului întocmit de către serviciul de 

monitorizare prin care se solicită avans în numerar/prin virament bancar pentru efectuarea 
cheltuielilor ocazionate de vizita de monitorizare, întocmește documentele pentru acordarea 
și eliberarea numerarului sau documentele pentru virarea sumelor aprobate în conturile 
personale ale inspectorilor de monitorizare, după caz. Avansul se poate acorda cu cel mult 72 
de ore înainte de deplasarea la vizita de monitorizare. 

 
4) Compartimentul administrativ si IT, la data și ora de plecare în deplasare, pe baza 

aprobării date de către președinte în ordinul de aprobare a vizitei de monitorizare și a 
ordinului de deplasare (delegare) cu autoturismul instituției, predă inspectorului de 
monitorizare autoturismul repartizat cu toate documentele aferente. La data întoarcerii din 
deplasare, autoturismul se predă compartimentului  administrativ și IT.  
 
8.2.6. Desfășurarea vizitei de monitorizare 
 
  Inspectorul de monitorizare și fiecare expert independent programează timpul pentru 
deplasarea la instituția vizitată astfel încât să fie prezenți la data și ora stabilită pentru 
începerea vizitei de monitorizare. 
  La momentul sosirii echipei de vizitare la instituția supusă monitorizării, inspectorul de 
monitorizare va prezenta conducătorului instituției sau înlocuitorului legal al acestuia 
legitimația de serviciu și mandatul de vizitare. Inspectorul de monitorizare va prezenta 
echipa de monitorizare, durata vizitei, scopul vizitei și modalitatea de desfășurare a vizitei.  
  Echipa de vizitare solicită, în fiecare zi de vizită, Registrul de acces în institutie, ce va 
fi completat de fiecare membru al echipei.  
  De asemenea, inspectorul de monitorizare solicită Registrul unic de control în care va 
înscrie mențiuni cu privire la data/perioada vizitei, componența echipei de vizitare și scopul 
activitații. In Registrul de control nu se înscriu constatările și rezultatul vizitei. 
  Echipa de vizitare este coordonată și îndrumată de inspectorul de monitorizare.  
  În timpul vizitelor, echipa de vizitare are acces neîngrădit la:  
- informaţiile şi documentele care privesc tratamentul aplicat persoanelor cu dizabilităţi, 
- măsurile dispuse faţă de acestea,  
- condiţiile în care trăiesc acestea şi îşi desfăşoară activitatea, 
- orice alte aspecte pe care echipa de vizitare le consideră relevante.  
 
  Echipei de vizitare i se va asigura accesul neîngradit, în orice perioadă a zilei și în orice 
spațiu al instituției, sub condiția respectării nevoii de odihnă și intimitate a beneficiarilor.  
  Activitatea de monitorizare propriu-zisă începe cu vizitarea spațiilor de cazare și a 
dependințelor acestora ( băi, grupuri sanitare) și a tuturor spațiilor anexe  (bucatării, săli de 
mese, cabinet medical etc.). Activitatea se realizează prin observație și înscrierea 
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constatărilor în Fișa de monitorizare/notarea în agenda (registru) personală. În măsura în 
care inspectorul de monitorizare consideră necesar, poate solicita personalului și 
beneficiarilor informații suplimentare cu privire la condițiile de viață oferite și la modul în 
care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități aflate în instituția respectivă.  
 
  Echipa de vizitare fotografiază spațiile vizitate și face înregistrări audio-video. 
  Echipa de vizitare solicită conducerii instituției vizitate următoarele: 
- documente privind funcționarea instituției; 
- Carta drepturilor beneficiarului; 
- Ghidul beneficiarului; 
- registrul de evidență a procedurilor și procedurile întocmite și aprobate la nivelul instituției 
vizitate; 
- registrele de evidență existente; 
- o situație centralizatoare a beneficiarilor din instituție ce va cuprinde, pentru fiecare 
beneficiar: nume, prenume, CNP, tip și grad de handicap, codul de boală din certificatul de 
încadrare în grad de handicap, afecțiunea/lista afecțiunilor de care suferă; 
- lista persoanelor puse sub interdicție, cu mențiuni privind tutorele fiecărei persoane;  
- dosarele sociale, medicale și psihologice ale beneficiarilor; 
- orice alte documente pe care echipa de vizitare le consideră relevante în examinarea 
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în instituția vizitată. 
 
  În cadrul vizitei de monitorizare echipa de vizitare studiază dosarele a cel puțin 20% 
dintre persoanele cu dizabilități ce beneficiază de servicii sociale în instituția vizitată. În 
cazul în care se constată nereguli grave în ceea ce privește documentele cuprinse în dosare 
(lipsa contractelor de servicii sociale, lipsa sentințelor civile de punere sub interdicție, 
existența unor sentințe civile de punere sub interdicție a căror existență era necunoscută 
personalului sau a fost omisă de acesta), echipa de vizitare va analiza dosarele tuturor 
persoanelor aflate în instituția vizitată. 
  Pe durata vizitei de monitorizare echipa de vizitare nu face aprecieri sau recomandări 
cu privire la aspectele constatate. 
 
 
Colectarea datelor se realizează prin următoarele metode: 

a) fișe de monitorizare, completate de către fiecare membru al echipei, modelul acesteia fiind 
prevăzut în Anexa 1;  

b) preluarea de copii după documente care conțin informații relevante referitoare la 
respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități rezidente în respectiva instituție; 

c) fotografiere, filmare cu/fară înregistrare vocală, efectuate cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare și a GDPR. Pentru înregistrări audio/video ale beneficiarilor se va solicita 
consimțământul acestora sau al repreprezentanților legali, în scris (Anexa 8) 

d) derularea de întrevederi și discuții cu beneficiarii referitoare la condițiile de viață, 
tratament, alimentație, timp liber, acces la cultură și recreere. Discuțiile sunt purtate fie 
fără martori, fie personal, fie cu un interpret, dacă este necesar; 

e) întrebări punctuale pentru clarificări adresate personalului instituției care însoțește echipa 
de vizitare pe parcursul vizitei de monitorizare.   
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f) Întrevederi cu orice altă persoană despre care echipa de vizitare consideră că poate furniza 
informaţii pertinente. 
 
 
8.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 
 
  După fiecare zi de vizită, echipa de vizitare analizează și armonizează datele colectate 
și stabilește activitățile pentru a doua zi, după caz. 
  În termen de 72 de ore de la încheierea vizitei, experții independenți au obligația de a 
transmite inspectorului de monitorizare un document ce va cuprinde punctul de vedere cu 
privire la constatările din cadrul vizitei de monitorizare și recomandări.  
  Constatările din cadrul vizitei de monitorizare sunt cuprinse în Raportul de vizită, 
întocmit conform modelului din Anexa nr. 2.  
  Raportul de vizită se întocmește în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării 
vizitei.  
  Raportul include informații privind cadrul general de organizare a vizitei, datele de 
identificare ale instituției în care s-a desfășurat vizita, respectiv:  

- adresa completă a instituției,  
- adresa de email,  
- număr de telefon,  
- numele conducătorului instituției,  
- constatările echipei de vizitare raportat la prevederile CDPD,  
- recomandările formulate de echipa de vizitare raportat la constatările consemnate,  
- informarea cu privire la obligația instituită de art. 14 alin. (6) din Legea nr. 8/2016 

în sarcina instituției vizitate – de a comunica un răspuns motivat privind 
recomandările şi măsurile dispuse, în termen de 30 de zile de la primirea raportului.  

  După definitivarea și însușirea (prin semnare) Raportului de vizită de către echipa de 
vizitare, acesta se prezintă, pe cale ierarhică (Fișa de avize – Șef-serviciu monitorizare, 
Director DEAM, Compartiment Juridic – Anexa 7), Președintelui Consiliului de Monitorizare, 
spre aprobare.   
  Raportul se comunică, cu adresă de înaintare înregistrată și semnată de președintele 
CM, instituţiilor vizitate şi autorităţilor publice în subordinea şi coordonarea cărora se află 
acestea. Raportul se va comunica instituției vizitate pe email/fax/poștă în termen de 3 zile 
de la data aprobării.  
  În funcție de modalitatea de trimitere a raportului, la dosarul vizitei se va atașa: 
- Email – Răspunsul instituției cu numărul de înregistrare și confirmarea de primire; 
- Fax – confirmarea de primire de la fax; 
- Poștă – în situația în care instituția vizitată nu are email sau fax, raportul se va trimite prin 

poștă cu confirmare de primire (AR). 
  Instituţia vizitată are obligaţia de a comunica Consiliului de monitorizare, în termen de 
30 de zile de la primirea raportului, un răspuns motivat privind recomandările şi măsurile 
dispuse. În situația în care instituția vizitată nu a comunicat un răspuns în termenul prevăzut 
anterior, Consiliul de monitorizare formulează o nouă solicitare printr-o adresă înregistrată și 
semnată de președintele CM.  
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  Raportul de vizită și răspunsul motivat al instituției vizitate se afișează pe pagina de 
internet a Consiliului de Monitorizare, la secțiunea „Monitorizare”, subsecțiunea „Rapoarte 
de monitorizare”, prin grija Compartimentului Administrativ și IT, în termen de 3 zile de la 
aprobare/primire a răspunsului.  
 
  În situația în care echipa de vizitare constată încălcări grave ale drepturilor persoanelor 
cu dizabilități aflate în instituția vizitată, Consiliul de Monitorizare:  
a)  sesizează de îndată organele judiciare competente ori de câte ori există indicii că 
încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi a fost făcută prin fapte de natură penală şi 
poate face plângere, dacă este cazul, împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în 
judecată; 
b) sesizează autoritatea competentă legal să dispună sancţiuni disciplinare sau 
contravenţionale ori să suspende, să retragă şi să anuleze acreditarea instituţiilor prevăzute 
la art. 2 alin. (2) din Legea 8/2016, în cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi; 
c)  sesizează instituţia Avocatul Poporului, ca autoritate naţională desemnată pentru 
prevenirea torturii şi tratamentelor inumane şi degradante. 
 Inspectorul de monitorizare urmăreste primirea răspunsurilor de la instituțiile cărora li s-a 
transmis raportul, urmărește stadiul implementării recomandărilor și propune președintelui 
CM organizarea vizitelor de follow-up. 
 Evidența vizitelor de monitorizare efectuate se ține de fiecare inspector de monitorizare și 
centralizate de către șeful serviciului monitorizare.  
 
 
 
 
8.4. Resurse necesare 
 
 8.4.1 Resurse materiale 
 Resursele materiale necesare sunt constituite din elementele de logistică: rechizite, 
materiale informatice, laptop-uri, acces la baze de date, reţea, imprimantă, posibilităţi de 
stocare a informaţiilor, mijloace de transport, dupa caz, etc.  
Fiecare expert independent care face parte din echipa de vizitare îsi va asigura din resurse 
proprii materialele necesare pentru efectuarea vizitei de monitorizare (echipamente de 
protecție, semnatura electronică pentru semnarea de la distanță, rechizite, echipamente 
electronice de înregistrare, stocare si transmitere de date, analize și teste medicale etc). 
 
 8.4.2.Resurse umane 
Resursele umane se referă la personalul de specialitate din cadrul Consiliului de monitorizare 
care participă la pregătirea vizitei, la inspectorii de monitorizare, prin prisma atribuțiilor de 
serviciu și la experții independenți selectați, cu care CM are încheiat, cu fiecare în parte, un 
Protocol de colaborare, cu valabilitate 12 luni, aprobat prin Ordin al Președintelui Consiliului 
de monitorizare.   
 
 8.4.3. Resurse financiare 
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 Resursele financiare se referă la prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de 
funcţionare (achiziţionarea materialelor consumabile necesare desfăşurării activităţii, 
acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul 
direct implicat în activitatea respectivă, precum şi a utilităţilor necesare desfăşurării 
activităţii în bune condiţii), a cheltuielilor de deplasare pentru inspectorii de monitorizare și 
a cheltuielilor cu experții independenți privind remunerarea pentru zilele de vizită, masă, 
cazare și transport.  
 Decontarea sumelor privind remunerarea, cazarea, masa și transportul colaboratorilor 
externi ai Consiliului de monitorizare, se face pentru fiecare vizită, în baza Protocolului de 
colaborare încheiat între președintele CM și cu fiecare expert independent, în limita sumelor 
alocate cu această destinaţie în bugetul anual al Consiliului de monitorizare. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Listă cu Anexe 

 
 
 
 

ANEXA 1 
FIȘĂ DE MONITORIZARE 

 
 

Denumire centru: 

Nr. de licență de funcționare: 

Tip: 

Strada: 

Localitate/sector: 
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Județ: 

Șef centru: 

Adresa email: 

Numar telefon: 

Număr fax: 

Capacitate: 

 
Număr de beneficiari: din care un număr de                      puși sub interdicție 
 
 

Femei  Bărbați  
 
 

 

 

Vârsta beneficiarilor: 

Între 18-30 de ani Între 30- 50 de ani Peste 50 de ani 
   

 

Tipul de dizabilități: 

Fizic Mental Psihic Senzorial Asociat 

     

 
Grad de handicap: 
Grav cu asistent personal Grav Accentuat Mediu/usor 
    

 
În total un număr de ..... angajați cu următoarea structură: 
 
Director/ Șef centru  
Medic de specialitate  
Asistente medicale calificate  
Infirmieri cu calificări în domeniu  
Personal abilitare/reabilitare  
Personal bucătărie cu calificare  
Personal administrativ  
 
Pregătirea personalului pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor (studii de specialitate, experiență 
profesională cu persoanele cu dizabilități, formare profesională și perfecționare continuă):          
     Da    Nu                          Specificați:  
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Echipa multidisciplinară îndeplinește atribuțiile conform fișei de post și planului individualizat de 
servicii întocmit pe baza anchetei sociale, fișei medicale sintetică, antecedente familiale, comunicare 
cu aparținătorii persoanei cu dizabilități: 
     Da                    Nu                               Specificați:  
 
Respectarea componenței echipei multidisciplinare (enumerare specialiști implicați): 
 
Managerul de caz/șef centru are experiență / studii de: 
 
 da  nu  observații 
STANDARD    
Centrul acordă servicii fiecărui beneficiar conform unui 
plan individualizat de asistenţă şi îngrijire/plan 
individual de intervenţie. 

   

Centrul oferă condiţii adecvate pentru realizarea igienei 
personale 

   
Centrul asigură asistenţă calificată pentru menţinerea 
igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de 
dependenţă. 

   

Centrul asigură asistenţa necesară beneficiarilor aflaţi în 
situaţie de dependenţă, pentru realizarea activităţilor 
vieţii zilnice 

   

Centrul asigură sau, după caz, facilitează, accesul 
fiecărui beneficiar la asistenţă medicală. 

   
Centrul asigură monitorizarea în scop preventiv şi 
terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor şi 
adaptează regimul de viaţă şi cel alimentar conform 
indicaţiilor specialiştilor. 

   

Centrul asigură evidenţa acordării medicaţiei pentru 
fiecare beneficiar 

   

Centrul este dotat corespunzător pentru asigurarea 
asistenţei medicale 

   

Centrul asigură terapii de recuperare/reabilitare 
funcţională conform planului individualizat de asistenţă 
şi îngrijire/planului individual de intervenţie. 

   

Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea 
serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare 
funcţională. 

   

Centrul dispune de personal calificat pentru realizarea 
serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare 
funcţională. 

   

Centrul asigură beneficiarilor posibilitatea de a folosi 
îmbrăcăminte şi încălţăminte proprie, în acord cu 
preferinţele acestora. 

   

Centrul realizează pentru beneficiari sesiuni de 
informare în vederea menţinerii unui stil de viaţă 
sănătos, precum şi asupra drepturilor fundamentale pe 
care aceştia le au. 

   

Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a 
menţine relaţii cu familia şi prietenii. 

   

Centrul asigură condiţiile necesare pentru respectarea 
vieţii intime a beneficiarilor. 

   

Centrul este deschis spre comunitate şi facilitează 
vizitele şi comunicarea beneficiarilor cu membrii 
acesteia. 

   

Centrul facilitează participarea beneficiarilor la activităţi 
de socializare şi de petrecere a timpului liber. 

   

Centrul asigură activităţi de facilitare a 
integrării/reintegrării în familie, în comunitate, pe piaţa 
muncii şi în societate în general, în baza unui program de 
integrare/reintegrare socială. 

   

Centrul dispune de spaţii amenajate şi dotate 
corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de 
integrare/reintegrare socială. 
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Centrul asigură asistenţă adecvată beneficiarului aflat în 
stare terminală 

   

Centrul asigură asistenţa necesară în caz de deces al 
beneficiarului. 

   

Centrul are un amplasament adecvat pentru asigurarea 
accesului beneficiarilor din şi spre comunitate. 

   

Spaţiile centrului rezidenţial sunt dotate cu echipamente 
adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi 
autonomia beneficiarilor. 

   

Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor confort termic 
şi ventilaţie, naturală sau artificială, în toate spaţiile pe 
care le deţine. 

   

Centrul asigură mijloacele necesare pentru comunicarea 
la distanţă 

   

Spaţiile exterioare sunt amenajate şi dotate astfel încât 
să ofere siguranţă beneficiarilor 

   

Spaţiile comune sunt amenajate şi dotate astfel încât să 
permită accesul tuturor beneficiarilor. 

   

Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi 
artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer 
condiţionat, echipamente de încălzire pentru confort 
termic, mobilier adecvat. 

   

Centrul dispune de spaţii destinate repausului şi/sau 
activităţilor de relaxare în aer liber 

   

Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.    
Centrul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-
un dormitor/cameră personală. 6 mp/beneficiar; maxim 
3 beneficiari/camera 

   

Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel 
încât să asigure un mediu ambiant confortabil, adaptat 
nevoilor beneficiarilor. 

   

Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale 
pentru păstrarea hainelor, lenjeriei, încălţămintei, 
precum şi a obiectelor de uz propriu 

   

Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale 
pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor 
personale 

   

Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel 
încât să prevină riscul de accidente. 

   

Centrul rezidenţial asigură o alimentaţie echilibrată din 
punct de vedere cantitativ şi calitativ pentru toţi 
beneficiarii. 

   

Centrul deţine spaţii special destinate preparării şi 
păstrării alimentelor. 

   

Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi 
servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de 
siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare 

   

Centrul asigură fiecărui beneficiar, la intervale 
echilibrate, 3 mese/zi. 

   

Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibile, 
cu dotări corespunzătoare 

   

Centrul deţine un grup sanitar la cel mult 6 beneficiari, 
respectiv un grup sanitar adaptat la cel mult 3 
beneficiari cu patologie neurologică sau locomotorie care 
necesită ajutor total sau parţial pentru deplasare. 

   

Centrul este dotat cu minim o baie/un duş la cel mult 6 
beneficiari, respectiv o baie adaptată la cel mult 3 
beneficiari cu patologie neurologică sau locomotorie care 
necesită ajutor total sau parţial pentru deplasare şi 
efectuarea toaletei personale 

   

Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să 
fie evitată producerea de accidente şi să permită 
întreţinerea şi igienizarea curentă. 

   

Centrul deţine grupuri sanitare separate pentru personal    
Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor 
materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei 
personale şi hainelor beneficiarilor 

   

Centrul respectă normele legale în vigoare privind    
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prevenirea şi combaterea infecţiilor 
Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi 
materialele centrului sunt curate, igienizate, ferite de 
orice sursă de contaminare. 

   

Centrul realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor 
conform prevederilor legale în vigoare. 

   

Centrul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor 
beneficiarilor în conformitate cu drepturile prevăzute în 
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi. 

   

Centrul informează beneficiarii/reprezentanţii 
legali/convenţionali ai acestora asupra drepturilor lor. 

   

Centrul utilizează o procedură proprie pentru 
identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de 
abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. 

   

Centrul monitorizează activităţile întreprinse de 
beneficiari pe perioada când nu se află în incinta sa, în 
scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare. 

   

Centrul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea 
către organismele/instituţiile competente, a oricărei 
situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate 
măsurile de remediere, în regim de urgenţă. 

   

Centrul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea 
opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite. 

   

Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi 
reclamaţiilor 

   

Centrul rezidenţial aplică reguli clare privind notificarea 
incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizare 
a serviciilor. 

   

 

 

 
 
OBSERVAȚII GENERALE: 
 

ANEXA 2  

 

Nr. ...../.......... 

 

Aprob, 

Președinte 

 

 

......................................... 

 

 

 



 

 
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

 București str. Nerva Traian, nr. 3, sector 3         e-mail: consiliuldemonitorizare@gmail.com        
 

R A P O R T 

privind vizita desfășurată la ..........................., localitatea ......................., județul 

................... 

 

 Sumar: 

 Prezentul Raport, întocmit ca urmare a vizitei inopinate la ..........................., 

localitatea ......................., județul ..................., efectuată în temeiul prevederilor art. 

11 alin. (1) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități, este structurat în trei secțiuni, după cum 

urmează: 

I. Cadrul general și organizarea vizitei 

II. Constatările rezultate din vizita efectuată 

III. Recomandări 

 

 

 

I. Cadrul general și organizarea vizitei 

Prin Ordinul președintelui Consiliului de Monitorizare nr. ......./............ a fost dispusă 

efectuarea unei vizite de monitorizare, în perioada ....................., la ..........................., 

localitatea ......................., județul ...................  (denumit în continuare.......) 

Din echipa de vizitare au făcut parte ...............- inspector de monitorizare, din cadrul 

Consiliului de Monitorizare, coordonator al echipei de vizitare, .................... – expert 

independent și .................. – expert independent, reprezentanți ai societății civile. 

II. Constatările rezultate din vizita efectuată 

 

1. Descrierea serviciului social 

Se vor menționa: 

- Denumirea instituției; 
- Tipul de serviciu(public/privat); 
- Instituția în subordinea/coordonarea căreia se află; 
- Capacitatea; 
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- Mențiuni cu privire la documentele în baza cărora funcționează; 
- Registrele și procedurile analizate; 
- Structura de personal; 
- Descrierea instituției vizitate (numărul corpurilor și destinația acestora); 
- Structura spațiului de locuit (număr dormitoare, număr de paturi/dormitor). 

 
2. Beneficiarii 

Se vor menționa: 

- Număr total de beneficiari; 

- Număr persoane puse sub interdicție; 

- Repartizarea pe genuri; 

- Repartizarea pe grupe de vârstă; 

- Repartizarea pe tip de handicap; 

- Repartizarea pe grad de handicap. 

 

 

 

 

3. Respectarea drepturilor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități (denumită în continuare CDPD) în .............. 

 

a) Accesibilitate, Mobilitatea personală, Libertatea de expresie și opinie și accesul la 

informație (art. 9, 20, 21 CDPD)  

Amplasarea centrului și dacă aceasta permite accesul beneficiarilor și 
vizitatorilor acestora, la toate resursele comunității: sănătate, educație, 
muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relații sociale, căi de acces 
circulate de mijloc de transport în comun.  
Organizarea centrului și compunerea lui (în situația în care există mai multe 
clădiri) 
Amenajarea spațiilor interioare 
Amenajarea curții exterioare 
Existența rampelor de acces pentru beneficiari 
Existența suportului de tip „mână curentă” 
Accesul persoanele cu dizabilități la informații publice 
Asigurarea interpreților autorizați ai limbajului mimico-gestual și ai 
limbajului specific persoanelor cu surdocecitate 
Asigurarea de dispozitive pentru deplasare pentru beneficiarii nedeplasabili 

 

b) Recunoaştere egală în faţa legii și Accesul la justiție (art. 12 și art. 13 CDPD) 
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Existența situațiilor în care a fost necesară asistența juridică 
Cine a acordat asistență juridică persoanelor puse sub interdicție care au 
tutore din familie 
Cine a acordat asistență juridică persoanelor puse sub interdicție care au 
tutore din cadrul DGASPC 
Existența unei proceduri privind acordarea asistenței juridice persoanelor 
aflate în centru 
Numărul persoanelor puse sub interdicție 
Numărul persoanelor pentru care a fost revocată măsura punerii sub 
interdicție 
Numărul persoanelor puse sub interdicție pentru care tutore este numită o 
persoană din cadrul DGASPC 
Efectuarea reevaluărilor, în vederea instituirii sau ridicării măsurii punerii 
sub interdicție 
Modul în care sunt gestionate bunurile și veniturile persoanelor din 
instituțiile supuse monitorizării 
Numărul persoanelor care sunt parte într-un proces civil 
Numărul persoanelor cu privire la care a fost începută cercetarea penală 

 

 

 

 

c) Libertatea şi siguranţa persoanei, Nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel 

de pedeapsă sau de tratament crud, inuman ori degradant, Nimeni nu poate fi 

supus exploatării, violenţei şi abuzului, Protejarea integrităţii persoanei (art. 

14,15, 16, 17 CDPD) 

Dotarea cu sistem de monitorizare video 
Asigurarea pazei  
Existența și aplicarea unei proceduri privind accesul vizitatorilor 
Dacă la nivelul centrului se practică contenționarea fizică 
Modalitatea în care sunt gestionate modificările de comportament ale 
beneficiarilor cu tulburări psihice 
Existența persoanelor cu dizabilități pentru care medicul psihiatru a 
recomandat măsura contenției 
Existența și aplicarea unei proceduri privind părăsirea centrului de către 
beneficiari 
Dacă, la nivelul centrului, se practică aplicarea pedepselor, atunci când 
personalul consideră că beneficiarii au un comportament inadecvat 
Existența și aplicarea unei proceduri privind semnalarea și prevenirea 
exploatării, abuzului și violențelor 
Instrumentele puse la dispoziția beneficiarilor pentru semnalarea cazurilor 
de exploatare, abuz și violență 
Modul de gestionare a situațiilor de exploatare, abuz și violență semnalate 
Numărul sesizărilor privind exploatarea, abuzul și violența 
Dacă beneficiarii centrului sunt exploatați prin prestarea de munci 
neremunerate 
Modalitatea de acordare a sprijinului în vederea recuperării fizice, 
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cognitive și psihologice a persoanelor care au fost victimele exploatării, 
abuzului și violențelor 
Dacă personalul centrului are un comportament agresiv fizic sau verbal față 
de beneficiari 
Măsurile care se iau față de personalul care manifestă comportament 
deviant față de beneficiari 
Asigurarea igienei personale a persoanelor cu dizabilități 
Dacă, la nivelul centrului, se practică izolarea persoanelor cu dizabilități, 
ca pedeapsă 

 

d) Libertatea de mişcare şi cetăţenia, Viaţă independentă şi integrare în comunitate, 

Abilitare şi reabilitare, Participarea la viaţa culturală, activităţi recreative, timp 

liber şi sport (art. 18, 19, 26, 30 CDPD)  

Cererile de internare 
Dispozițiile/deciziiile de admitere  
Existența și valabilitatea actelor de identitate 
Existența solicitărilor de transfer 
Numărul personelor care au solicitat transfer 
Acordurile beneficiarilor privind transferul acestora 
Solicitările de dezinstituționalizare și reintegrare în societate 
Existența și aplicarea unei proceduri privind acordarea asistenței și 
suportului pentru luarea unei decizii 
Instrumentele utilizate pentru a oferi susținerea beneficiarilor în luarea 
deciziei  
Fișele de evaluare a nevoilor și abilităților individuale 
Fișele de reevaluarea nevoilor 
Fișele de evaluare/reevaluare psihologică 
Fișele de consiliere psihologică 
Organizarea de activități în centru și în afara lui (comunitate) 
Programele de intervenție pentru sănătatea copilului, care includ activitați 
individualizate de abilitare/ reabilitare având scop recuperarea sau 
compensarea dizabilității/handicapului 
Existența unei săli și a fișelor de fizioterapie  
Existența unei săli și a fișelor de kinetorapie și gimnastică medicală 
Existența unei săli și a fișelor de masaj 
Existența unei săli și a fișelor de logopedie 
Desfășurarea activităților de ergoterapie  
Desfășurarea activităților de terapie psiho-motrică și de abilitate manuală 
Desfășurarea activităților de terapie prin învățare 
Dezvoltarea abilităților de autocontrol  
Desfășurarea activităților de organizare și  formare a autonomiei personale  
Desfășurarea activităților de reorganizare a conduitelor și restructurare 
perceptiv-motorie 
Desfășurarea activităților de terapie ocupațională  
Desfășurarea activităților de tip vocațional 
Asigurarea accesului la materiale culturale 
Asigurarea deplasărilor în comunitate pentru acces la teatre, muzee, 
cinematografe, biblioteci și servicii turistice 
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Asigurarea participării beneficiarilor la activități sportive, recreative și 
turistice  

 

e) Dreptul la viață personală, Respectul pentru cămin și familie (art. 22, 23 CDPD) 

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal, medicale și de 
reabilitare a beneficiarilor 
Dacă există o cameră intimă, la care au acces cuplurile 
Respectarea dreptului persoanelor cu dizabilități de a decide întemeierea 
unei familii 
Monitorizarea modului în care copii aflați în centre au fost separați de 
familie (motivele) 

 

f) Educație (art. 24 CDPD)   

Participarea copiilor și tinerilor la cursuri școlare de educație incluzivă 
Numărul persoanelor care urmează cursuri școlare 
Numărul de persoane care urmează programe educaționale ce au ca scop 
dezvoltarea competenţelor care să le faciliteze participarea deplină şi 
egală la procesul de învăţământ şi ca membri ai comunităţii 

 

 

g) Sănătatea (art. 25 CDPD) 

Existența fișei de monitorizare a stării de sănătate a beneficiarului 
Dacă centrul are prevăzută în organigramă funcția de medic medicină 
generală sau psihiatru și funcția de psiholog 
Modalitatea prin care se asigură accesul persoanelor cu dizabilități la 
servicii stomatologice  
Procedura urmată de angajații centrului în cazul unei situații de urgență 
medicală 
Dacă beneficiarii sunt înscriși la medici de familie 
Conținutul dosarelor medicale ale beneficiarilor 
Dotarea cabinetelor medicale ale centrelor cu aparatură de urgență și 
existența unui stoc de medicamente 
Modalitatea în care se asigură asistența psihiatrică a beneficiarilor 
Existența analizelelor medicale anuale obligatorii 
Existența și aplicarea procedurilor privind asistența medicală 
Existența și aplicarea unei proceduri privind asistența în starea terminală și 
deces 

 

h) Munca şi încadrarea în câmpul muncii (art. 27 CDPD) 

Dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a munci în condiţii de egalitate cu 
ceilalţi, fără a fi exploatați 
Acordarea oportunității de a-şi câştiga existenţa prin exercitarea unei 
activităţi liber alese sau acceptate pe piaţa muncii, într-un mediu de lucru 
deschis, incluziv şi accesibil persoanelor cu dizabilităţi 
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Măsurile luate pentru promovarea dreptului la muncă, inclusiv pentru cei 
care dobândesc o dizabilitate pe durata angajării 

 

i) Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate (art. 28 CDPD) 

Recunoașterea dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat 
de viaţă pentru ele şi familiile lor: alimentaţie, îmbrăcăminte, locuinţă 
adecvată, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de trai 
Recunoașterea dreptului persoanelor cu dizabilităţi la protecţie socială şi 
posibilitatea de a se bucura de acest drept, ținându-se cont de nevoile 
individuale 
Numărul beneficiarilor aflați la pensie 
Existența și aplicarea unei proceduri cu privire la beneficiarii care împlinesc 
vârsta și condițiie de pensionare sau condițiile pentru alte tipuri de pensie 
și depunerea dosarelor de pensionare 

 

j) Gestionarea la nivelul centrului a situației epidemiologice actuale - Situaţii de risc 

şi urgenţe umanitare (art. 11 CDPD) 

Număr de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-COV2 
Măsurile adoptate în contextul epidemiologic actual 
Numărul beneficiarilor aflați la pensie 
Numărul persoanelor vaccinate 

 

 

 

III. Recomandări    

Având în vedere cele constatate în urma vizitei efectuate la .................... din cadrul 

.........., echipa de vizitare formulează următoarele recomandări: 

- ................ 

- ................ 

- ................ 

 

Prezentul raport are anexate ..... planșe foto.  

 

 În respectarea prevederilor art. 14 alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare, instituţia vizitată are obligaţia de 
a comunica Consiliului de monitorizare, în termen de 30 de zile, un răspuns motivat privind 
recomandările şi măsurile dispuse. Raportul de vizită,  şi răspunsul motivat sunt publice şi 
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se afişează pe pagina de internet a instituţiei vizitate, pe cea a autorităţii publice în 
subordinea şi coordonarea căreia se află aceasta, precum şi pe cea a Consiliului de 
monitorizare, cu excepţia datelor personale. 

 

Inspector de monitorizare – .............. 

Expert independent – ............. 

Expert independent – ............. 
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