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Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 28 

februarie 2019 
M.Of. nr. 743 din 16 august 2005 

M.Of. nr. 743 bis din 16 august 2005  

  

ORDIN NR. 132 

pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 

destinate protectiei copiilor strazii 

  

  

    In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 

privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor 

Copilului, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, cu modificarile 

ulterioare, ale art. 115 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia 

si promovarea drepturilor copilului si ale art. 5 alin. (5) din Hotararea 

Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea 

Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, 

 

    secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor 

Copilului emite prezentul ordin. 

 

   Art. 1. - Se aproba standardele minime obligatorii privind serviciile 

destinate protectiei copiilor strazii, prevazute in anexele nr. 1-5*) care 

fac parte integranta din prezentul ordin. 

    ___________ 

     *) Anexele nr. 1-5 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 743 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la 

Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", 

Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

 

   Art. 2. - Prezentul ordin intra in vigoare la 3 zile de la publicarea sa. 

 

Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru 

Protectia Drepturilor Copilului, 

Bogdan Adrian Panait 

 

    Bucuresti, 7 aprilie 2005. 

    Nr. 132. 

 

  ANEXA Nr. 1  

 

 

  Anexa nr.1 abrogata art.5 lit.d) din OAP 27/2019 

 

   ANEXA Nr. 2 

 

  Anexa nr.2 abrogata art.5 lit.d) din OAP 27/2019 

 

 

   ANEXA Nr. 3  

doc:1010001203/18
doc:1010025202/1
doc:1040027202/1
doc:1040143203/2
doc:1190002711/5
doc:1190002711/5
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    STANDARDE MINIME OBLIGATORII 

privind centrele de zi pentru copii strazii 

 

    Centrele de zi pentru copiii strazii, denumite in continuare CZCS, sunt 

servicii de zi a caror misiune este de a asigura, pe timpul zilei, derularea 

unor activitati de ingrijire, educatie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si 

profesionala etc. pentru copiii strazii, cat si a unor activitati de sprijin, 

consiliere, educare etc. pentru parinti sau alte persoane care au in 

ingrijire acesti copii. 

    Clientii serviciului sunt: 

   - copiii care traiesc in strada, 

   - copiii care au trait in strada si care sunt re/integrati in familie cu 

plan de servicii, 

   - copiii care au trait in strada si asupra carora s-a instituit o masura 

de protectie la un asistent maternal profesionist pregatit pentru situatii de 

urgenta, 

   - copiii care sunt gazduiti intr-un adapost pentru copiii strazii, 

   - parintii/reprezentantii legali/familia extinsa, 

   - asistentii maternali profesionisti care au in plasament de urgenta 

copiii strazii. 

    Standardele sunt grupate pe urmatoarele arii de interes: 

    Informare si relatii cu comunitatea 

   1. Activitati de informare si relatia cu comunitatea 

   2. Relatii de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza 

centrul de zi pentru copiii strazii 

    Activitati 

   3. Programul personalizat de interventie 

   4. Programul zilnic al copiilor 

   5. Activitati educationale 

   6. Activitati recreative si de socializare 

   7. Orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica 

   8. Consiliere si sprijin pentru parinti 

    Administrare si management 

   9. Locatia, resurse financiare si baza materiala 

   10. Proceduri administrative si de management 

    Resurse umane 

   11. Recrutarea si angajarea personalului 

   12. Formarea initiala si continua a personalului 

   13. Supervizarea 

 

    INFORMARE SI RELATII CU COMUNITATEA 

    

Standardul 

1 

 

 

 

Activitati de informare si relatia cu comunitatea  

Centrul de zi pentru copiii strazii dezvolta actiuni de 

informare 

la nivelul comunitatii in ceea ce priveste serviciile oferite si  

beneficiile acestora pentru clienti.  

Rezultat  

 

 

Comunitatea cunoaste serviciile de care beneficiaza sau pot  

beneficia copiii/parintii prin intermediul centrului de zi 

pentru 

copiii strazii.  

Cerinte pentru implementarea standardului 1  
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1.1. CZCS initiaza si organizeaza actiuni de informare a comunitatii in ceea  

ce priveste serviciile oferite, rolul sau in comunitate, accesarea si  

modul de functionare, precum si despre importanta existentei acestor  

servicii pentru copiii strazii si pentru copiii care au trait in strada.  

  

1.2. Cel putin o data pe an, CZCS sprijina organizarea de campanii de  

sensibilizare a comunitatii referitoare la problematica copiilor strazii. 

  

1.3. CZCS publica date relevante despre activitatea sa, in mod periodic;  

continutul materialelor facute public este avizat in prealabil de  

coordonatorul CZCS.  

  

1.4. Coordonatorul CZCS se asigura ca toate materialele promotionale si  

informatiile puse la dispozitia comunitatii respecta dreptul clientilor  

la intimitate si confidentialitate.  

  

1.5. CZCS colaboreaza cu institutiile relevante de la nivelul comunitatii  

(primaria, scolile, unitatile sanitare, biserica, politia etc.) in  

vederea identificarii potentialilor beneficiari.  

  

1.6. CZCS incurajeaza implicarea voluntarilor pentru activitatile de 

informare 

si comunicare cu comunitatea si coordoneaza activitatile acestora.  

  

1.7. CZCS detine informatii de specialitate pe care le pune la dispozitia  

comunitatii spre consultare.  

  

1.8. In vederea indeplinirii misiunii sale, CZCS stabileste relatii de  

colaborare in retea cu serviciile si programele comunitare, regionale si  

nationale de asistenta si protectie a copilului si familiei.  

  

1.9. CZCS mentine permanent legatura cu comunitatea in scopul ajustarii  

activitatilor si programelor sale si pentru initierea de noi activitati  

si programe privind problematica copiilor strazii.  

  

 

  

    Indicatorii pentru standardul 1 

    (I)1.1.1. Numar anual de actiuni de promovare a serviciilor pe care le 

ofera CZCS si de informare a comunitatii in ceea ce priveste necesitatea 

existentei unor astfel de servicii. 

    (I)1.1.2. Existenta unor materiale promotionale (pliante, brosuri, etc.), 

al caror continut este adecvat grupului tinta (copii, parinti, profesionisti, 

mass-media). 

    (I)1.2.1. Numarul de campanii de informare, educare si comunicare la a 

caror organizare a participat CZCS/an. 

    (I)1.2.2. Numarul de actiuni realizate de CZCS in cadrul acestor campanii 

de sensibilizare a comunitatii/an. 

    (I)1.3.1. Numarul anual de articole/materiale publicate care contin date 

relevante din activitatea CZCS. 

    (I)1.3.2. Avizul coordonatorului CZCS privind continutul materialelor 

publicate. 

    (I)1.4. Continutul materialelor publicate. 

    (I)1.5.1. Modalitatile de colaborare cu institutiile relevante din 

comunitate in vederea identificarii potentialilor beneficiari ai CZCS. 

    (I)1.5.2. Numarul de conventii de colaborare incheiate cu aceste 

institutii si continutul acestora. 

    (I)1.6.1. Consemnarea modalitatii de derulare a activitatilor de 

recrutare de voluntari. 
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    (I)1.6.2. Numarul de voluntari recrutati. 

    (I)1.6.3. Numar de voluntari implicati in activitatile de informare si 

comunicare cu comunitatea. 

    (I)1.7.1. Existenta informatiilor de specialitate sub diferite forme 

(tiparita, electronica, audio-video). 

    (I)1.7.2. Numar de persoane care apeleaza la materialele de 

specialitate/an. 

    (I)1.8. Numarul de conventii de colaborare/parteneriat in care este 

implicat CZCS/an si adecvarea obiectivelor conventiilor la misiunea 

centrului. 

    (I)1.9. Modalitati si mijloace pentru mentinerea legaturii permanente cu 

comunitatea. 

    

Standardul 2 

 

 

 

 

Relatii de colaborare activa cu familiile copiilor care  

frecventeaza centrul de zi pentru copiii strazii  

Personalul centrului de zi pentru copiii strazii face toate  

demersurile necesare pentru a stabili relatii de colaborare  

activa cu familiile copiilor care frecventeaza centrul de zi.  

Rezultat  

 

 

 

Familiile copiilor colaboreaza activ cu personalul centrului de  

zi pentru copiii strazii si sunt constiente de importanta  

stabilirii unui parteneriat real cu acesta pentru dezvoltarea  

armonioasa a copiilor.  

Cerinte pentru implementarea standardului 2  

  

2.1. CZCS isi formuleaza un cod etic pentru relatia cu copiii si familiile  

acestora/persoanele care ii au in ingrijire, care este elaborat de  

coordonatorul CZCS in colaborare cu personalul de specialitate.  

  

2.2. Codul etic este adus la cunostinta personalului si clientilor.  

  

2.3. CZCS initiaza si organizeaza reuniuni generale/individuale cu  

parintii/persoanele care au in ingrijire acesti copii, periodic si in mod 

special la admiterea in CZCS sau inaintea unor evenimente importante, in  

vederea comunicarii informatiilor utile pentru acestia.  

  

2.4. CZCS tine evidenta acestor reuniuni, prin rapoartele elaborate in urma  

desfasurarii acestora. Rapoartele sunt intocmite pe baza unui protocol  

avizat de coordonatorul CZCS.  

  

2.5. Personalul cunoaste si incurajeaza participarea parintilor ca parteneri  

in program si rolul CZCS in sprijinirea si intarirea relatiei  

copil-parinte.  

  

2.6. La admiterea copilului in CZCS se incheie un contract cu  

parintii/reprezentantii legali ai copilului/persoanele care ii au in  

ingrijire. Se recomanda adaptarea modelului de contract cu familia din  

Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia  

Copilului si Adoptie, al ministrului educatiei si cercetarii, al  

ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii  

Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 18/3989/416/142/2003.  

  

 
  

    Indicatorii pentru standardul 2 

    (I)2.1.1. Existenta codului etic elaborat de coordonator impreuna cu 

personalul de specialitate. 

    (I)2.1.2. Continutul codului etic (norme de comportament, atitudini de 

comunicare etc.). 
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    (I)2.2.1. Personalul, copiii si familiile cunosc si respecta codul etic. 

    (I)2.2.2. Modalitatea in care coordonatorul CZCS supervizeaza respectarea 

codului. 

    (I)2.3. Numarul de reuniuni de informare/an (numarul total, numarul 

reuniunilor periodice, numarul reuniunilor ocazionale). 

    (I)2.4.1. Protocolul utilizat pentru intocmirea rapoartelor. 

    (I)2.4.2. Continutul rapoartelor elaborate in urma reuniunilor. 

    (I)2.5. Modalitati de implicare a parintilor/persoanelor care au in 

ingrijire copiii referitor la activitatile de care beneficiaza copiii. 

    (I)2.6. Existenta contractului cu familia (parinti/reprezentanti 

legali/persoanele care au in ingrijire acesti copii) pentru fiecare copil. 

 

    ACTIVITATI 

    

Standardul 3 

 

 

 

Programul personalizat de interventie  

Programul personalizat de interventie este elaborat de 

personalul 

de specialitate in functie de nevoile si particularitatile  

fiecarui copil in parte.  

Rezultat  Fiecare copil din centrul de zi pentru copiii strazii 

beneficiaza 

de un program personalizat de interventie, reactualizat 

periodic. 

Cerinte pentru implementarea standardului 3  

  

3.1. Preluarea cazurilor de catre CZCS se poate face a) prin referire de 

catre 

alte institutii/servicii/specialisti; b) prin transmitere de catre  

managerul de caz/responsabilul de caz din cadrul furnizorilor de  

servicii, in baza planului de servicii/planului individualizat de  

servicii si c) prin solicitari directe din partea potentialilor clienti.  

  

3.2. In situatia solicitarilor directe sau a referirilor din partea altor  

institutii/servicii/specialisti, CZCS anunta autoritatea locala din care  

provine copilul pentru a i se intocmi planul de servicii.  

  

3.3. Programul personalizat de interventie, denumit in continuare PPI, este  

realizat, in echipa, de personalul de specialitate care lucreaza cu  

copilul in CZCS, pe baza evaluarii facute fiecarui copil in parte la  

admiterea in CZCS. PPI este avizat de coordonatorul CZCS si elaborarea se 

face cu consultarea copilului, in raport de varsta si gradul sau de  

maturitate, precum si a familiei acestuia sau persoanelor care il au in  

ingrijire.  

  

3.4. CZCS se asigura ca pentru toate cazurile referite/transmise sa existe  

rapoartele de evaluare care au fost facute deja de alti specialisti in  

vederea valorificarii acestor informatii de catre personalul de  

specialitate al CZCS.  

  

3.5. PPI contine informatii despre toate activitatile si serviciile oferite  

copilului si familiei acestuia.  

  

3.6. Obiectivele de lucru cu copilul continute in PPI sunt realiste, adaptate  

nivelului lui global si utile pentru dezvoltarea lui armonioasa.  

  

3.7. Obiectivele sunt evaluate periodic si actualizate in functie de gradul 

in 

care au fost realizate.  

  

3.8. Parintii/persoanele care au in ingrijire copiii sunt informati in ceea 
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ce 

priveste continutul PPI si rolul care le revine in operationalizarea  

obiectivelor acestuia.  

  

 
  

    Indicatorii pentru standardul 3 

    (I)3.1.1. Numar de cazuri referite. 

    (I)3.1.2. Numar de cazuri transmise. 

    (I)3.1.3. Numar de solicitari directe. 

    (I)3.1.4. Numarul copiilor admisi/an comparativ cu numarul de 

solicitari/referiri/transmiteri/an. 

    (I)3.2. Numarul de copii care au plan de servicii si continutul acestora. 

    (I)3.3.1. Fiecare copil are un PPI. PPI este semnat de personalul de 

specialitate care l-a intocmit si de catre familia/persoana care il are in 

ingrijire. 

    (I)3.3.2. Existenta evaluarilor copiilor la admiterea in centru, care 

sunt efectuate de catre personalul de specialitate. 

    (I)3.4.1. Rapoartele de evaluare existente pentru cazurile 

referite/transmise. 

    (I)3.4.2. Numar de solicitari ale centrului pentru obtinerea rapoartelor 

de evaluare deja existente. 

    (I)3.5., (I)3.6. Continutul PPI. 

    (I)3.7. Numarul de evaluari si actualizari a PPI/an. 

    (I)3.8. Parintii/persoanele care au in ingrijire copiii cunosc continutul 

PPI si au responsabilitati clare in ceea ce priveste rolul lor in 

implementarea acestuia. 

    

Standardul 

4 

 

 

 

 

 

Programul zilnic al copiilor  

Programul zilnic al copiilor in centrul de zi pentru copiii  

strazii se desfasoara tinand cont de varsta acestora, nivelul de  

dezvoltare, potentialul, nevoile si disponibilitatile pe care le  

au, asigurandu-li-se totodata ingrijirea de care au nevoie 

pentru 

a se dezvolta armonios.  

Rezultat  Copiii sunt ingrijiti corespunzator, iar activitatile 

desfasurate 

sunt conforme cu varsta, nevoile si particularitatile acestora.  

Cerinte pentru implementarea standardului 4  

  

4.1. Programul zilnic al copiilor tine seama de nevoile lor individuale in  

ceea ce priveste hranirea, toaleta si somnul.  

  

4.2. Programul zilnic al copiilor, pe langa ingrijire, implica imbinarea  

tuturor celorlalte activitati derulate in CZCS.  

  

4.3. Activitatile cu copiii sunt diversificate, adaptate varstei lor si  

raspund nivelului si potentialului lor de dezvoltare.  

  

4.4. Programul zilnic al copiilor este afisat intr-un loc vizibil si 

accesibil 

personalului si parintilor.  

  

4.5. Asigurarea hranei copiilor care frecventeaza CZCS se face in functie de  

numarul de ore pe care copii il petrec in CZCS. Meniurile asigura o  

alimentatie echilibrata, in conformitate cu preferintele si nevoile  

biologice specifice fiecarei varste, regimurilor recomandate de medic si  

normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente  
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nutritive.  

  

 

  

    Indicatorii pentru standardul 4 

    (I)4.1. Programul zilnic este adecvat nevoilor individuale, care rezulta 

din evaluarea in dinamica a copilului. 

    (I)4.2. Continutul programului zilnic. 

    (I)4.3. Activitatile sunt diversificate pentru fiecare copil in parte, 

insa fara existenta unei suprasolicitari a acestuia. 

    (I)4.4. Personalul si parintii cunosc programul zilnic al copiilor. 

    (I)4.5. Meniurile sunt adecvate preferintelor copiilor, varstei, 

regimurilor recomandate si normelor in vigoare. 

    

Standardul 5 

 

 

 

 

Activitati educationale  

Centrul de zi pentru copiii strazii ofera copiilor numeroase  

activitati sau situatii de invatare, inclusiv de dezvoltare a  

deprinderilor de viata independenta, care sunt bine planificate  

dinainte de catre personalul de specialitate.  

Rezultat  

 

 

Fiecare copil beneficiaza de un program educational adecvat  

varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si  

particularitatilor sale.  

Cerinte pentru implementarea standardului 5  

  

5.1. Educatorul sau educatorul specializat elaboreaza programul educational  

pentru fiecare copil in parte. In cazul formarii deprinderilor de viata  

independenta, acesta se consulta cu asistentul social si se tine cont de  

prevederile relevante pentru copilul in cauza din SMO pentru serviciul de 

dezvoltare a deprinderilor de viata independenta.  

  

5.2. Continutul programului educational se refera la educatia non-formala si  

informala. Educatia formala se poate realiza in CZCS numai in situatii  

exceptionale, cu avizul inspectoratului scolar si cu respectarea  

curriculum-ului scolar corespunzator varstei si particularitatilor  

copilului.  

  

5.3. Obiectivele activitatilor educationale sunt adaptate nivelului si  

potentialului de dezvoltare al fiecarui copil in parte.  

  

5.4. Activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri mici 

de 

copii, tinand cont de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au.  

Pentru constituirea grupelor de copii, se recomanda numarul adecvat  

grupelor de varsta din tabelul prevazut in SMO privind centrul de primire 

in regim de urgenta pentru copiii strazii.  

  

5.5. CZCS asigura fiecarui copil sprijin adecvat, inclusiv resursele 

materiale 

necesare pentru a avea acces, a se integra si a frecventa in mod regulat  

unitatea de invatamant la care este inscris, daca acest lucru este  

prevazut in PPI.  

  

5.6. Educatorul/educatorul specializat urmareste pregatirea temelor scolare  

si, la solicitarea copiilor, asigura sprijin pentru realizarea acestui  

lucru.  

  

 

  

    Indicatorii pentru standardul 5 
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    (I)5.1.1. Fiecare copil are un program educational semnat de personalul 

de specialitate care l-a intocmit. 

    (I)5.1.2. Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta tine cont de 

varsta copilului si de prevederile corespunzatoare din SMO pentru serviciul 

de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta. 

    (I)5.2.1. Continutul programului educational. 

    (I)5.2.2. Educatia formala se desfasoara conform legislatiei in vigoare. 

    (I)5.4.1. Existenta unui educator sau educator specializat/grupa de 

copii/tura. 

    (I)5.4.2. Modalitatea de constituire a grupurilor de copii. 

    (I)5.5.1. Existenta rechizitelor, materialelor si echipamentelor necesare 

pentru derularea activitatilor educationale specifice CZCS si pentru 

frecventarea unitatii de invatamant. 

    (I)5.5.2. Frecventa scolara a copiilor. Numarul de copii care prezinta 

absenteism si abandon scolar, precum si motivatia acestor fapte, consemnate 

in dosarul copilului si documentele scolare. 

    (I)5.6. Numarul de copii pentru care se asigura pregatirea temelor 

scolare/an. 

    

Standardul 6 

 

 

 

Activitati recreative si de socializare  

Centrul de zi pentru copiii strazii ofera copiilor activitati  

recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru  

intre activitatile de invatare si cele de relaxare si joc.  

Rezultat  

 

 

Copiii beneficiaza de activitati recreative si de socializare  

care ii ajuta sa isi mentina echilibrul psihic si fizic necesar  

dezvoltarii lor armonioase.  

Cerinte pentru implementarea standardului 6  

  

6.1. Personalul educational elaboreaza programul activitatilor recreative si  

de socializare, inclusiv a perioadelor de somn si odihna, tinand cont de  

preferintele si particularitatile fiecarui copil.  

  

6.2. Activitatile recreative si de socializare sunt planificate impreuna cu  

ceilalti specialisti evitand suprasolicitarea copiilor.  

  

6.3. Copiii, potrivit varstei si gradului de maturitate, precum si  

parintii/persoanele care au in ingrijire copiii sunt informati asupra  

oportunitatilor recreative si de socializare promovate in CZCS si in  

afara acestuia (in comunitate), precum si asupra modului in care pot fi  

sprijiniti pentru a participa la acestea.  

  

6.4. CZCS asigura conditiile si materialele necesare, conform varstei si  

optiunilor copiilor, pentru derularea activitatilor recreative si de  

socializare in cadrul CZCS si in comunitate.  

  

 

  

    Indicatorii pentru standardul 6 

    (I)6.1.1. Programul zilnic contine activitatile recreative si de 

socializare de care beneficiaza copiii din CZCS. Activitatile recreative si 

de socializare sunt stabilite pe baza recomandarilor din PPI ale tuturor 

copiilor care frecventeaza CZCS. 

    (I)6.1.2. Modalitatea de desfasurare a activitatilor recreative si de 

socializare, locul de desfasurare si continutul acestor activitati. 

    (I)6.2. Modalitatea de implicare a specialistilor in planificarea 

activitatilor recreative si de socializare. 
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    (I)6.3. Programul zilnic afisat, anunturi scrise, materiale promotionale 

(pliante, brosuri, afise) etc. privind activitatile de recreere-socializare 

din CZCS si din comunitate. 

    (I)6.4.1. Materialele existente in CZCS, de exemplu: carti, reviste, 

casete audio, video, materiale promotionale. Jucariile si echipamentele 

pentru activitatile de timp liber corespund cantitativ, calitativ si sunt 

adecvate varstei copiilor din CZCS. 

    (I)6.4.2. Documentele contabile privind achizitionarea materialelor si 

echipamentelor necesare pentru activitatile promovate de CZCS, deconturi ale 

cheltuielilor efectuate de copii in activitati de recreere-socializare in 

comunitate. 

    

Standardul 

7 

 

 

 

 

Orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica  

Complementar serviciilor oferite de unitatile de invatamant si  

alti furnizori de servicii, centrul de zi pentru copiii strazii  

ofera copiilor sprijin pentru orientarea scolara si 

profesionala, 

precum si consiliere psihologica.  

Rezultat  

 

 

 

Copiii beneficiaza de servicii de consiliere psihologica si de  

orientare scolara si profesionala de calitate, in raport cu  

varsta, nivelul de dezvoltare, nevoile, aptitudinile si  

interesele acestora.  

Cerinte pentru implementarea standardului 7  

  

7.1. Psihologul elaboreaza programul de orientare scolara si profesionala 

care 

contine obiective specifice in functie de particularitatile fiecarui  

copil.  

  

7.2. Parintii/persoanele care au in ingrijire copiii sunt implicati in  

operationalizarea obiectivelor de interventie stabilite prin programul de 

orientare scolara si profesionala.  

  

7.3. Activitatea de consiliere psihologica se desfasoara la cerere sau ori de  

cate ori psihologul considera ca este in beneficiul copilului, in raport  

cu varsta, nivelul de dezvoltare si nevoile acestuia.  

  

7.4. Activitatea de consiliere se desfasoara individual si/sau in grup intr-

un 

spatiu special amenajat si securizant pentru copil.  

  

7.5. Consilierea este o activitate planificata, cu obiective specifice, care  

in cazul celei de grup sunt negociate cu copiii, in functie de varsta si  

gradul lor de maturitate.  

  

 

  

    Indicatorii pentru standardul 7 

    (I)7.1.1. Existenta programului de orientare scolara si profesionala 

semnat de psiholog. 

    (I)7.1.2. Numarul de copii care participa la programele de orientare 

scolara si profesionala. 

    (I)7.1.3. Numarul de sedinte de orientare scolara si 

profesionala/copil/an. 

    (I)7.1.4. Numarul de sedinte de orientare scolara si profesionala in 

grup/an. 
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    (I)7.1.5. Rapoartele continand progresele fiecarui copil in urma 

sedintelor individuale si/sau de grup organizate in cadrul programului de 

orientare scolara si profesionala. 

    (I)7.2. Modalitatea de implicare a parintilor/persoanelor care au in 

ingrijire copiii in programul de orientare scolara si profesionala. 

    (I)7.3.1. Numarul copiilor care au solicitat ajutorul psihologului/an. 

    (I)7.3.2. Numarul de copii identificati de psiholog ca avand nevoie de 

consiliere/an. 

    (I)7.3.3. Numarul copiilor care au beneficiat de consiliere/an. 

    (I)7.4.1. Numarul sedintelor de consiliere/copil/an. 

    (I)7.4.2. Numarul de sedinte de consiliere in grup/an. 

    (I)7.5. Planificarea sedintelor de consiliere/copil. 

    

Standardul 8 

 

 

 

 

Consiliere si sprijin pentru parinti  

Centrul de zi pentru copiii strazii ofera parintilor consiliere  

si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de  

specialitate considera ca este in beneficiul copilului si  

familiei.  

Rezultat  

 

 

 

 

 

Parintii/persoanele care au in ingrijire copilul beneficiaza de  

consiliere si sprijin din partea personalului de specialitate al  

centrului de zi pentru copiii strazii, care ii ajuta sa rezolve  

problemele cu care se confrunta in ceea ce priveste dezvoltarea  

psihologica a copilului si diversele aspecte juridice, medicale,  

sociale.  

Cerinte pentru implementarea standardului 8  

  

8.1. Activitatea de consiliere si sprijin se adreseaza familiei sau persoanei  

care are in ingrijire copilul (reprezentantul legal, familia extinsa sau  

asistentul maternal profesionist care are in plasament de urgenta un  

copil care a trait in strada).  

  

8.2. Personalul de specialitate consiliaza si sprijina parintii/persoanele  

care au in ingrijire copilul in functie de nevoile pe care le au, la  

cerere sau ori de cate ori se considera ca este in beneficiul copilului  

si familiei.  

  

8.3. Personalul de specialitate identifica nevoile parintilor/persoanelor 

care 

au in ingrijire copilul pornind de la etapele de dezvoltare pe care le  

parcurge orice copil si tinand cont de personalitatea si  

particularitatile fiecarui copil in parte.  

  

8.4. Activitatea de consiliere se desfasoara individual si/sau in grup.  

  

8.5. CZCS sprijina organizarea sau organizeaza programe de educare a  

parintilor - cunoscute sub denumirea de "scoli pentru parinti". Acestea  

se desfasoara dupa o programa elaborata in conformitate cu legislatia in  

vigoare si in functie de nevoile identificate in comunitate.  

  

 

  

    Indicatorii pentru standardul 8 

    (I)8.2.1. Numarul familiilor care apeleaza la serviciile de 

consiliere/an. 

    (I)8.2.2. Numarul familiilor identificate de psiholog ca avand nevoie de 

consiliere/an. 

    (I)8.2.3. Numarul familiilor care au beneficiat de consiliere/an. 

    (I)8.2.4. Planificarea sedintelor de consiliere. 
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    (I)8.2.5. Tipurile de consiliere oferite de CZCS familiilor (de exemplu, 

consiliere psihologica, medicala, sociala, juridica)/an. 

    (I)8.2.6. Tipurile de sprijin oferite de CZCS familiilor (de exemplu, 

ajutor material/financiar, facilitarea accesului la alte servicii)/an. 

    (I)8.3. Modalitatile de identificare a nevoilor familiilor. 

    (I)8.4.1. Numarul de sedinte de consiliere frecventate de fiecare 

parinte/familie/an. 

    (I)8.4.2. Numarul de sedinte de consiliere in grup frecventate de fiecare 

parinte/familie/an. 

    (I)8.5.1. Numarul de programe de educare a parintilor 

sprijinite/organizate de CZCS/an. 

    (I)8.5.2. Continutul programelor de educare a parintilor. 

    (I)8.5.3. Modalitatea de organizare a programului de educare pentru 

parinti, conform cu legislatia in vigoare specifica sistemului educational, 

sanitar sau al domeniului formarii profesionale a adultului. 

    (I)8.5.4. Numarul anual de cicluri de formare la care au participat 

parintii/familiile/an. 

 

    ADMINISTRARE SI MANAGEMENT 

    

Standardul 9 

 

 

 

Locatia, resurse financiare si baza materiala  

Centrul de zi pentru copiii strazii dispune de o locatie  

accesibila comunitatii, resurse financiare suficiente si o baza  

materiala corespunzatoare indeplinirii misiunii sale.  

Rezultat  Copiii si familiile au acces la servicii de calitate oferite de  

centrul de zi pentru copiii strazii.  

Cerinte pentru implementarea standardului 9  

  

9.1. CZCS functioneaza intr-o cladire adecvata, sigura, adaptata serviciilor  

pe care le ofera si nevoilor beneficiarilor, inclusiv a clientilor cu  

dizabilitati.  

  

9.2. CZCS se afla intr-un loc accesibil tuturor membrilor comunitatii din  

punct de vedere al existentei mijloacelor de transport in comun si de  

amplasarea celorlalte servicii din comunitate de care pot beneficia.  

  

9.3. CZCS de zi dispune de un numar suficient de spatii pentru derularea  

tuturor tipurilor de activitati in beneficiul copiilor si familiilor,  

inclusiv activitati administrative, spatii igienico-sanitare, bucatarie.  

  

9.4. CZCS se afla intr-o zona in care siguranta generala a copiilor nu este  

afectata si dispune de toate autorizatiile legale de functionare.  

  

9.5. Fondurile alocate CZCS de catre furnizorul de servicii sunt suficiente  

pentru indeplinirea misiunii sale si prevederilor standardelor minime  

obligatorii prezente.  

  

9.6. Coordonatorul CZCS are responsabilitatea de a asigura surse suplimentare  

de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor  

comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor necesare in  

comunitate si autosustinerea pe termen lung a CZCS.  

  

9.7. Coordonatorului CZCS are responsabilitatea de a superviza utilizarea  

fondurilor derulate de CZCS.  
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    Indicatorii pentru standardul 9 

    (I)9.1., (I)9.3. Cladirea este sigura din punct de vedere structural si 

spatiile sunt suficiente ca numar si dotate adecvat scopului acestora, in 

concordanta cu misiunea si prevederile standardelor minime obligatorii 

prezente; CZCS este dotat cu facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, 

conform legislatiei in vigoare. 

    (I)9.2. Membrii comunitatii au diverse mijloace de acces la CZCS. 

    (I)9.3. Numarul de spatii/incaperi in functie de activitatile derulate, 

numarul beneficiarilor si personalul CZCS. 

    (I)9.4.1. Amplasarea centrului intr-o zona care nu pericliteaza siguranta 

copiilor. 

    (I)9.4.2. Existenta autorizatiilor legale de functionare (autorizatie 

sanitara de functionare, autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor 

etc.). 

    (I)9.5.-9.7. Bugetul anual alocat CZCS de catre furnizorul de servicii. 

    

Standardul 10 

 

 

 

Proceduri administrative si de management  

Centrul de zi pentru copiii strazii dispune de un set de  

proceduri administrative si de management in acord cu misiunea  

sa.  

Rezultat  

 

 

Organizarea administrativa si managementul asigura functionarea  

optima a centrului de zi pentru copiii strazii in beneficiul  

clientilor.  

Cerinte pentru implementarea standardului 10  

  

10.1. CZCS functioneaza intr-un cadru legal, certificat de documente  

oficiale.  

  

10.2. CZCS functioneaza conform unui plan anual de actiune, intocmit de  

coordonatorul centrului, pe baza prevederilor standardelor minime  

obligatorii si a nevoilor beneficiarilor.  

  

10.3. Coordonatorul CZCS se asigura ca misiunea centrului sa fie redactata si 

afisata pentru a fi cunoscuta de toti angajatii.  

  

10.4. CZCS isi stabileste un regulament de ordine interioara sau norme  

interne de functionare, care sunt aduse la cunostinta tuturor  

angajatilor.  

  

10.5. Centrul detine o baza de date care cuprinde informatii legate de copiii 

si familiile pentru care s-au derulat activitati specifice, care este  

utilizata conform legislatiei in vigoare, in ceea ce priveste accesul  

la informatii si asigurarea confidentialitatii privind informatiile  

despre clientii CZCS.  

  

10.6. Functionarea CZCS se realizeaza in conformitate cu o metodologie de  

organizare si functionare, denumita in continuare MOF, elaborata pe  

baza standardelor minime obligatorii si a ghidului metodologic CZCS.  

  

10.7. CZCS isi stabileste proceduri referitoare la admiterea copiilor,  

avizate de autoritatea locala pe teritoriul caruia isi are sediul;  

aceste proceduri sunt parte integranta a metodologiei de organizare si  

functionare.  

  

10.8. CZCS are proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea,  

semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau acuzatiilor de  

abuz asupra copiilor, intocmite in baza legislatiei in vigoare. Aceste  

proceduri sunt avizate de directorul directiei generale de asistenta  
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sociala si protectia copilului si sunt aduse la cunostinta copiilor, in 

raport cu varsta si gradul de maturitate, familiilor sau  

reprezentantilor lor legali, precum si personalului.  

  

10.9. Coordonatorul CZCS organizeaza reuniuni de lucru cu intreg personalul,  

cel putin lunar.  

  

10.10. Coordonatorul CZCS elaboreaza raportul anual de activitate si il  

inainteaza furnizorului de servicii.  

  

 

  

    Indicatorii pentru standardul 10 

    (I)10.1. Existenta de hotarari, autorizatii, decizii, acte constitutive 

si statute, acorduri de functionare, conventii de parteneriat, etc. 

    (I)10.2. Existenta planului anual de actiune care cuprinde cel putin: 

obiectivele elaborate pe baza misiunii centrului, clientii, metodologia de 

lucru, activitatile derulate, resurse umane, materiale si financiare 

implicate. 

    (I)10.3.1. Afisarea misiunii centrului intr-un loc vizibil si accesibil 

celor interesati. 

    (I)10.3.2. Cunoasterea misiunii de catre angajatii centrului. 

    (I)10.4.1. Existenta regulamentului de ordine interioara/normelor interne 

de functionare. 

    (I)10.4.2. Semnarea regulamentului de catre toti angajatii. 

    (I)10.5.1. Existenta bazei de date. 

    (I)10.5.2. Baza de date este functionala si actualizata. 

    (I)10.5.3. CZCS are un sistem clar de utilizare a bazei de date de catre 

personal in ceea ce priveste accesul la informatii si asigurarea 

confidentialitatii clientilor. 

    (I)10.6. Existenta metodologiei de organizare si functionare. 

    (I)10.7. MOF contine proceduri referitoare la admiterea copiilor in CZCS, 

care au avizul autoritatii locale pe teritoriul careia isi are sediul. 

    (I)10.8.1. MOF contine proceduri privind protejarea copilului de abuz, 

neglijare, exploatare etc. 

    (I)10.8.2. Personalul cunoaste aceste proceduri. 

    (I)10.9.1. Numarul de reuniuni de lucru/luna/an. 

    (I)10.9.2. Continutul proceselor verbale elaborate in urma reuniunilor de 

lucru. 

    (I)10.10.1. Existenta raportului de activitate la sfarsitul fiecarui an, 

avizat de seful ierarhic. 

    (I)10.10.2. Informarea celor interesati in ceea ce priveste continutul 

raportului anual de activitate. 

 

    RESURSE UMANE 

    

Standardul 11 

 

 

Recrutarea, angajarea si numarul personalului  

Centrul de zi pentru copiii strazii utilizeaza politici  

eficiente de recrutare si angajare de personal.  

Rezultat  Personalul recrutat si angajat este eficient in indeplinirea  

misiunii centrului de zi pentru copiii strazii.  

Cerinte pentru implementarea standardului 11  

  

11.1. Angajatorul recruteaza si angajeaza personalul in conformitate cu  

specificul centrului, nevoile clientilor si reglementarile legale in  



14 
 

vigoare. Daca CZCS functioneaza intr-o zona geografica in care traiesc  

comunitati etnice minoritare, se recomanda ca in componenta personalului 

de specialitate sa existe si profesionisti care vorbesc si limba  

minoritatilor respective.  

  

11.2. Coordonatorul CZCS participa la luarea deciziilor referitoare la  

selectarea personalului centrului.  

  

11.3. Activitatea de recrutare si angajare de personal se inregistreaza, iar  

documentele referitoare la aceasta activitate se pastreaza intr-un dosar 

separat.  

  

11.4. La angajare se va tine cont obligatoriu de competentele, cunostintele 

si 

abilitatile necesare in lucrul cu clientii ale fiecarui candidat.  

  

11.5. Angajatorul poate dispune, in conditiile legii, si de alt personal 

decat 

cel prevazut in statul de functii al CZCS, in vederea indeplinirii  

misiunii CZCS in conditii optime.  

  

11.6. Personalul de specialitate are studii superioare socio-umane. La  

angajare se acorda prioritate profesionistilor care au experienta in  

lucrul cu copiii strazii si/sau copiii cu tulburari de comportament.  

  

11.7. Personalul este suficient pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite  

de centru conform prevederilor standardelor minime obligatorii prezente  

si planului anual de actiune.  

  

 

  

    Indicatori pentru standardul 11 

    (I)11.1. Criteriile de selectie a personalului. 

    (I)11.2. Dispozitia angajatorului de constituire a comisiilor de 

examinare a personalului. 

    (I)11.3.1. Existenta documentelor/materialelor care atesta recrutarile de 

personal. 

    (I)11.3.2. Continutul documentelor. 

    (I)11.4. Documentele care atesta cunostintele, competentele si 

abilitatile personalului angajat. 

    (I)11.5., (I)11.7. - Statul de functii si organigrama. 

   - Numarul de angajati conform organigramei. 

   - Numarul de clienti/personal de specialitate. 

    (I)11.6. Diplomele de studii si alte acte care atesta calificarea si 

experienta personalului angajat. 

    

Standardul 

12 

 

 

 

Formarea initiala si continua a personalului  

Personalul centrului de zi pentru copiii strazii asigura  

angajatilor formarea in domeniul specific serviciilor oferite 

de 

acesta.  

Rezultat  

 

 

Copiii si familiile beneficiaza de servicii de calitate si  

personalizate din partea unor profesionisti bine pregatiti, cu  

abilitati empatice si de comunicare.  

Cerinte pentru implementarea standardului 12  

  

12.1. CZCS utilizeaza un pachet de formare initiala specific activitatilor  

CZCS, formare asigurata din bugetul angajatorului.  
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12.2. Coordonatorul centrului identifica nevoile de formare ale personalului  

de specialitate.  

  

12.3. Coordonatorul CZCR incurajeaza angajatii centrului sa-si identifice  

nevoile de formare si sa solicite cursuri de perfectionare,  

specializare.  

  

12.4. Fiecare angajat al CZCS, inclusiv coordonatorul acestuia, beneficiaza 

de 

cel putin 42 de ore pe an de formare continua in domeniul protectiei  

copilului si/sau in domenii conexe/interdisciplinare (privind  

problematica copiilor strazii, abuzul, neglijarea si exploatarea  

copilului, traficul si cele mai grave forme de munca a copilului,  

psihologia copilului, violenta domestica, etc.) asigurate din bugetul  

angajatorului.  

  

12.5. Specialistii centrului sunt incurajati sa participe la diverse cursuri  

de formare care ii pot ajuta in optimizarea muncii lor, inclusiv  

seminarii si conferinte.  

  

12.6. La angajare, in lipsa unei pregatiri in domeniul managementului  

serviciilor sociale, coordonatorul CZCS beneficiaza de formare in acest  

domeniu, asigurata din bugetul angajatorului; coordonatorul CZCS  

beneficiaza anual de cel putin 21 de ore de formare in domeniul  

managementului de servicii, asigurate din bugetul angajatorului.  

  

12.7. CZCS are obligatia sa asigure un numar minim de 14 ore de formare 

pentru 

voluntari, inainte de inceperea activitatilor acestora si formare  

continua in domeniul protectiei copilului si in domenii  

conexe/interdisciplinare.  

  

12.8. Educatia permanenta si formarea profesionala continua a angajatilor se  

realizeaza conform legislatiei in vigoare, prin intermediul cursurilor  

organizate in cadrul sistemului educational, sanitar si al formarii  

profesionale a adultilor.  

  

12.9. CZCS detine un punct de documentare cu materiale/lucrari de 

specialitate 

din domeniul protectiei copilului pe care fiecare membru al echipei le  

poate consulta ori de cate ori are nevoie.  

  

 

  

    Indicatori pentru standardul 12 

    (I)12.1.1. Existenta unui pachet de formare initiala. 

    (I)12.1.2. Continutul pachetului de formare initiala. 

    (I)12.1.3. Documente care atesta absolvirea cursurilor. 

    (I)12.2. Fisa de evaluare a nevoilor de formare. 

    (I)12.3. Fisele de autoevaluare a nevoilor de formare. 

    (I)12.4. Documente care atesta cursurile de formare ale fiecarui 

specialist. 

    (I)12.5.1. Numarul de angajati care au participat la cursuri, seminarii, 

conferinte. 

    (I)12.5.2. Numarul seminariilor, cursurilor, conferintelor. 

    (I)12.5.3. Continutul seminariilor, cursurilor, conferintelor. 

    (I)12.6. Documente care atesta formarea coordonatorului in domeniul 

managementului serviciilor sociale. 

    (I)12.7. Documente care atesta formarea initiala si continua a 

voluntarilor. 
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    (I)12.8. Certificatele de absolvire cu recunoastere nationala si cele cu 

recunoastere din partea angajatorului. In cazul celor din urma se verifica 

modalitatea de desfasurare a programului de formare, utilizand criteriile 

existente in legislatia de formare profesionala a adultului. 

    (I)12.9. Existenta punctului de documentare in centru. 

    

Standardul 13 

 

 

Supervizarea  

Centrul de zi pentru copiii strazii dispune de un sistem  

eficient de supervizare a resurselor umane.  

Rezultat  Personalul este motivat si performant, asigurand servicii de  

calitate pentru clienti.  

Cerinte pentru implementarea standardului 13  

  

13.1. Coordonatorul CZCS are obligatia de asigura supervizarea interna si  

externa a personalului de specialitate si a voluntarilor.  

  

13.2. Sedintele de supervizare a personalului au loc, prin rotatie, periodic 

- 

cel putin o data pe saptamana - sau de cate ori este nevoie si sunt  

inregistrate; acestea se desfasoara individual si in echipa.  

  

13.3. Supervizarea voluntarilor este asigurata de catre personal desemnat de  

coordonatorul CZCS.  

  

13.4. Furnizorul de servicii are obligatia de a asigura supervizarea  

coordonatorului CZCS.  

  

13.5. Supervizarea se realizeaza de specialisti cu studii superioare  

socio-umane cu pregatire in supervizare sau experienta de cel putin doi  

ani in servicii pentru copil si familie in plus fata de persoanele  

carora li se asigura supervizarea respectiva. Supervizarea consilierilor 

se realizeaza de specialisti cu studii superioare socio-umane cu  

experienta de cel putin cinci ani in domeniul protectiei copilului si  

cel putin doi ani in consiliere in plus fata de persoanele carora li se  

asigura supervizarea.  

  

 

  

    Indicatorii pentru standardul 13 

    (I)13.1.-13.2. - Numar de intalniri de supervizare, individuale si in 

echipa/angajat/luna/an. 

   - Numar de intalniri de supervizare la solicitarea angajatilor/echipei/an. 

    (I)13.3. Numar de intalniri de supervizare/voluntar/luna/an. 

    (I)13.4. Numar de intalniri de supervizare a coordonatorului/luna/an. 

    (I)13.5. Documentele inregistrate referitoare la supervizare. 

  

  

   ANEXA Nr. 4  

 

  

  

     Anexa nr.4 abrogata de art.6 lit.d) din OAP 25/2019 
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   ANEXA Nr. 5  

 

     Anexa nr.5 abrogata de art.6 lit.d) din OAP 25/2019 
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