
FIȘĂ DE MONITORIZARE 
 

 
Denumire centru: 

Nr. de licență de funcționare: 

Tip: 

Strada: 

Localitate/sector: 

Județ: 

Șef centru: 

Adresa email: 

Numar telefon: 

Număr fax: 

Capacitate: 

 

Planificarea activităților desfășurate de fiecare expert independent în cadrul vizitei de 
monitorizare: 

Expert independent ..........(Nume și prenume):  

 

Expert independent ...............(Nume și prenume):  

 

 

 

Inspector de monitorizare 

 

(Nume și prenume) 

 

Semnătură 

 



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

 
 

Femei  Bărbați  
 
 

 

 

 

 

 

Vârsta beneficiarilor: 

0-18 ani 18-19 
ani 

20-29 
ani 

30-39 
ani 

40-49 
ani 

50-59 
ani 

60-69 
ani 

70-79 
ani 

80-89 
ani 

Peste 90 
ani 

          

 

Tipul de handicap: 
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Gradul de handicap: 

Grav cu asistent 
personal 

Grav Accentuat Mediu/usor 

    

 
 
 
 
 
 



 
 
În total un număr de ..... angajați cu următoarea structură (conform statului de 
funcții solicitat de echipa de vizitare): 
 
DENUMIRE FUNCȚIE NUMĂR TOTAL 

DE POSTURI 
NUMĂR 
POSTURI 
VACANTE 

Director/ Șef centru   

Medic de specialitate   

Asistente medicale calificate   

Infirmieri cu calificări în domeniu   

Personal 
abilitare/reabilitare 
(se vor enumera 
funcțiile în coloana din 
dreapta – ex.: 
ergoterapeut, psiholog, 
kinetoterpeut etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Personal administrativ    

Observații: 

 
 
 
 
 
Pregătirea personalului pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor (studii de specialitate, 
experiență profesională cu persoanele cu dizabilități, formare profesională și perfecționare 
continuă):          
     Da    Nu                           
Detaliați:  
 
 
 
 
 
Componența echipei multidisciplinare (enumerare specialiști implicați): 
 



 
 
 
 
 
Managerul de caz/șef centru are experiență / studii de: 

 
 





Dreptul prevăzut de 
Convenția privind 

drepturile persoanelor 
cu dizabilități 

Aspecte de analizat în cadrul vizitei de 
monitorizare CONSTATARE 

Art. 9 Accesibilitate 
Art. 20 Mobilitatea 
personală 
Art. 21 Libertatea de 
expresie și opinie și 
accesul la informație 

Amplasarea centrului și 
dacă aceasta permite 

accesul beneficiarilor și 
vizitatorilor acestora, la 

toate resursele 
comunității  

Sănătate   
Educație  
Muncă  
Cultură  

Petrecerea 
timpului liber  
Căi de acces 

circulate de mijloc 
de transport în 

comun  

Organizarea centrului și 
compunerea lui (în 

situația în care există 
mai multe clădiri) 

Număr corpuri de 
clădire   

Regim de înălțime   

Amenajarea spațiilor 
interioare 

Suport de tip „mână 
curentă”   
Lift/elevator    
Accesul beneficiarilor 
utilizatori de fotoliu 
rulant în spațiile 
comune    

Accesul beneficiarilor 
utilizatori de fotoliu 
rulant în dormitoare   



Rampe de acces   
Accesibilizarea băilor   
Accesibilizarea 
toaletelor   

Amenajarea curții 
exterioare 

Accesul beneficiarilor 
utilizatori de fotoliu 
rulant în spațiile 
exterioare   

Accesul persoanelor cu 
dizabilități la informații 

Este elaborat Ghidul 
beneficiarului   

Este afișat Ghidul 
beneficiarului   

Este elaborată Carta 
beneficiarului   

Este afișată Carta 
beneficiarului   

Sunt efectuate 
informări periodice 
ale beneficiarilor cu 
privire la drepturile 
pe care le au și la 
modalitatea de 
exercitare a acestora   
Afișarea informațiilor 
cu privire la meniul 
zilnic, programul 
zilnic și săptămânal 
de activități   



Asigurarea interpreților autorizați ai limbajului 
mimico-gestual și ai limbajului specific 

persoanelor cu surdocecitate   

Asigurarea de dispozitive pentru deplasare 
pentru beneficiarii nedeplasabili   

Art. 11 Situaţii de risc şi 
urgenţe umanitare 

Gestionarea la nivelul 
centrului a situației 

epidemiologice actuale  

Număr total de 
îmbolnăviri cu 
virusul SARS-Cov 2   
Număr total decese 
cauzate de 
îmbolnăvirea cu 
virusul SARS-Cov 2   

Număr beneficiari 
vaccinați împotriva 
SARS-Cov 2   
Număr beneficiari 
nevaccinați 
împotriva SARS-Cov 
2   

Măsuri de prevenire 
adoptate la nivelul 
instituției vizitate   

Art. 12  Recunoaștere 
egală în fața legii 

Existența situațiilor în care a fost necesară 
asistența juridică 

  



Art. 13 Accesul la 
justiție 

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 și 
motivul revocării   

Numărul persoanelor puse sub interdicție 
pentru care tutore este numită o persoană din 

cadrul DGASPC   

Numărul persoanelor puse sub interdicție 
pentru care tutore este numită o persoană din 

cadrul familiei   

Efectuarea reevaluărilor, în vederea instituirii 
sau ridicării măsurii punerii sub interdicție   

Modul în care sunt gestionate bunurile și 
veniturile persoanelor din instituția vizitată   

Numărul persoanelor care sunt parte într-un 
proces civil   

Numărul persoanelor cu privire la care a fost 
începută cercetarea penală   



Situații deosebite cu privire la persoanele puse 
sub interdicție  

  
 
 
 
 
 
 
  

Art. 10 Dreptul la viață 
Art. 14 Libertatea și 
siguranța persoanei 
Art. 15 Nimeni nu poate 
fi supus torturii şi 
niciunui fel de pedeapsă 
sau de tratament crud, 
inuman ori degradant 
Art. 16 Nimeni nu poate 
fi supus exploatării, 
violenţei şi abuzului 
Art. 17 Protejarea 
integrităţii persoanei 

Dotarea cu sistem de 
monitorizare video 

Interior   

Exterior   
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, inclusiv a izolării beneficiarilor, 

atunci când personalul consideră că aceștia 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 

Registru de sesizări 
și reclamații   

Cutie de sesizări și 
reclamații   

Modalitatea de 
deschidere a cutiei 
de sesizări și 
reclamații   

Modul de gestionare a situațiilor de exploatare, 
abuz și violență semnalate 

  

Numărul sesizărilor privind exploatarea, abuzul 
și violența   

Exploatarea beneficiarilor centrului prin 
prestarea de munci neremunerate    

Modalitatea de acordare a sprijinului în 
vederea recuperării fizice, cognitive și 

psihologice a persoanelor care au fost victimele 
exploatării, abuzului și violențelor 

  



Existența situațiilor în care 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   

Existența în interiorul sau exteriorul instituției 
vizitate a unor elemente de natură să pună în 

pericol viața și integritatea beneficiarilor   

Art. 18 Libertatea de 
mişcare şi cetăţenia 
Art. 19 Viaţă 
independentă şi 
integrare în comunitate 
Art. 26 Abilitare şi 
reabilitare 
Art. 30 Participarea la 
viaţa culturală, activităţi 
recreative, timp liber şi 
sport 

Existența cererilor de admitere   
Existența actelor administrative de aprobare a 

admiterii în instituție    
Existența și valabilitatea actelor de identitate   

Existența solicitărilor de transfer   
Numărul persoanelor 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 de recreere în centru 
și în afara lui (comunitate)   

Programele de intervenție pentru sănătatea 
beneficiarilor, care includ activități 

individualizate de abilitare/ reabilitare având 
ca scop recuperarea sau compensarea 

dizabilității/handicapului   
Existența unei săli și a fișelor de fizioterapie    

Existența unei săli și a fișelor de kinetoterapie 
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   

Desfășurarea activităților de dezvoltare a 
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   

Asigurarea participării beneficiarilor la 
activități sportive, recreative și turistice    

Art. 22 Dreptul la viață 
personală 
Art. 23 Respectul pentru 
cămin și familie 

Existența și aplicarea unei proceduri privind 
asigurarea confidențialității datelor cu caracter 

personal, medicale și de reabilitare a 
beneficiarilor 

  

Existența camerei intime 
  

Respectarea dreptului persoanelor cu 
dizabilități de a decide întemeierea unei 

familii   



Monitorizarea modului în care copiii aflați în 
centre au fost separați de familie, precum și a 

motivelor ce au dus la separare (criteriu 
aplicabil în cazul facilităților destinate copiilor 

cu dizabilități)   

Art. 24 Educație 

Participarea 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 
  

Art. 25 Sănătate 

Existența fișei de monitorizare a stării de 
sănătate a beneficiarului   

Dacă centrul are prevăzută în organigramă 
funcția de medic și funcția de psiholog 

  
Modalitatea prin care se asigură accesul 

persoanelor cu dizabilități la servicii 
stomatologice, numărul și tipul de intervenții 

din ultimele 12 luni    

Procedura urmată de angajații centrului în 
cazul unei situații de urgență medicală   

Înscrierea beneficiarilor la medici de familie   



Conținutul dosarelor medicale ale 
beneficiarilor   

Dotarea cabinetelor medicale cu aparat de 
urgență și existența unui stoc de medicamente 

  

Modalitatea în care se asigură asistența 
psihiatrică a beneficiarilor   

Numărul beneficiarilor care se află sub 
tratament neuropsihiatric   

Existența analizelor medicale anuale obligatorii   

Existența și aplicarea procedurilor privind 
asistența medicală   

Numărul persoanelor evaluate din punct de 
vedere neuropsihiatric în vederea stabilirii 

restantului funcțional  

Număr total decese înregistrate în ultimii 2 ani 
 

Existența și aplicarea unei proceduri privind 
asistența în starea terminală și deces   

Existența formularelor de consimțământ 
informat al pacientului   

Modalitatea de administrate a tratamentului 
  

Existența registrului de evidență a 
tratamentului neuropsihiatric sau evidențierea   



acestuia în fișele individuale de tratament ale 
beneficiarilor 

Evidența bolnavilor cronici 
  

Art. 27 Munca şi 
încadrarea în câmpul 
muncii  

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   

Măsurile luate pentru promovarea dreptului la 
muncă  

  

Numărul persoanelor evaluate în vederea 
stabilirii capacității de muncă 

 

Art. 28 Standarde de 
viaţă şi de protecţie 
socială adecvate 

 
Alimentaţie 

Prepararea și 
păstrarea hranei   
Prelevarea și 
păstrarea probelor 
alimentare   



Modalitatea de 
stabilire a 
meniurilor 
zilnice/săptămânale   

Consultarea 
beneficiarilor cu 
privire la meniu   

Asigurarea unei 
alimentații în acord 
cu necesarul caloric 
al beneficiarilor   
Asigurarea 
regimurilor 
dietetice   

Igiena bucătăriei și 
a blocului alimentar   

Existența și 
caracteristicile sălii 
de mese   

Locuinţă adecvată 

Igiena spațiilor 
comune   
Igiena 
dormitoarelor   
Igiena 
băilor/toaletelor   
Asigurarea 
dezinfecției, 
dezinsecției și 
deratizării  



Numărul 
dormitoarelor   
Numărul de 
persoane din 
fiecare dormitor   

Suprafața alocată 
fiecărei persoane în 
dormitoare   

Starea mobilierului 
din dormitoare   

Starea obiectelor 
de cazarmament   

Dotarea cu mobilier 
a dormitoarelor   
Asigurarea 
posibilității 
beneficiarilor de a 
personaliza 
dormitoarele, 
conform 
preferințelor   

Asigurarea 
confortului termic   
Asigurarea luminii 
naturale și a 
ventilației în 
dormitoare   

Numărul 
băilor/toaletelor   



Starea 
băilor/toaletelor   

Îmbrăcăminte 

Beneficiarii au 
îmbrăcăminte 
proprie   

Îmbrăcămintea este 
adecvată sezonului   

Îmbrăcămintea este 
adecvată genului   
Asigurarea 
respectării 
circuitului de 
sortare și spălare a 
obiectelor de 
îmbrăcăminte și a 
lenjeriei   

Îmbunătăţirea continuă a 
condiţiilor de trai 

Existența 
referatelor de 
necesitate pentru 
achiziția de lucrări 
de reparații, 
igienizare, obiecte 
de cazarmament   

Asigurarea igienei 
personale a persoanelor 

cu dizabilități 

Asigurarea 
obiectelor de igienă 
personală   
Asigurarea 
accesului la apă 
curentă   



Asigurarea igienei 
personale a 
beneficiarilor care 
nu se pot îngriji 
singuri  

Numărul persoanelor care beneficiază de 
pensie   

Existența și aplicarea unei proceduri cu privire 
la beneficiarii care împlinesc vârsta și 

condițiile de pensionare sau condițiile pentru 
alte tipuri de pensie și depunerea dosarelor de 

pensionare 

  
Art. 29 Participarea la 
viaţa politică şi publică Modalitatea de asigurare a exercitării 

drepturilor politice şi de asigurare a exercitării 
dreptului la vot 

  
 

Inspector de monitorizare/expert independent 

(Nume și prenume) 

(Semnătura) 

 

 


