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REPTIBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU

00023 165

DECIZIF,

Cu privire la modificarea denumirii

Centrului de zi qi de Plasament
temporar al copiilor orfani

in perioada postinstitulionald,,Y atra",

apr obarca Regulamentului, organigramei

gi statelor de personal ale Centrului

de plas ament temp o r ar,,T eritoriul Adole s c enf e i"

Avdnd in vedere nota informativd prezentatd de cdtre Direc{ia municipalS

pentru protecfia drepturilor copilului nr. 61103196 din 24.05.2017 , in conformitate

.n pt.ulderile articolelor 2,6,22 alin. (1) ;i alin. (2), art.23 dinLegeanr. 338-XI[
din 15.12 .1994 ,,Privind drepturile copilului", articolelor 3-8, 1I, L2, 14, 15 din

Legea nr. 140 din 14.06 .2013,,Privind proteclia speciald a copiilor aflali in situalie

de risc qi a copiilor separafi. de pdrinli",Legeanr. I23 din 18.06.2010 ,,Cu privire la
serviciile sociale", HotirArea de Guvern RM nr. 270 din 08.04.2014 ,,Cu privire la

aprobarea Instrucliunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru

identificarea, evaluarea, referirea, asistenla gi monitorizarca copiilor victime qi

potenliale victime ale violenlei, neglijdrii, exploatdrii gi traficului", Hotdrdrile de

Guvern nr. 1018 din 13.09.2004 ,,Cuprivire la aprobarea Regulamentului-cadru al

Centrului de plasament temporar al, copilului", m. 450 din 28.04.2006 ,,Pentru
aprobarea Standardelor minime de calitate privind ingrijirea, educarea qi

socializarea copilului din Centrul de plasament temporar", in temeiul art. 6 ahn. 2

pct. 2 lit. b) din Legea m. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului
Chiqiniu", zft. 14 alin. (2) lit. h) Si y), art. 19 alin. (a) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-AII din 28.12.2006 ,,Privind administra{ia publicd Lacalil',
Consiliul municipal Chigindu DECIDE :

1. Se modificS denumirea Centrului de zi gi de plasament temporar al copiilor

orfani in perioada postinstitulionald" ,,Yatra" in Centrul de plasament temporar

,,Teritoriul Adol escenlei".

2. Se aprobd Regularnentul, organigrama gi statele de personal ale Centrului

de plasament temporar ,,Teritoriul Adolescentei". (conform anexelor tr. 1, nr. 2 gi

ff.3).



3. Se rogS decizia Consiliului municipal Chiqindu nr. 2818 din 04.08.2005

,,Cu privire la aprobarca Regulamentului qi organigramei Centrului de zi qi de

plasament temporar al copiilor orfani in perioada postinstitulionald ,,Vai'ra" qi pct.

4 din decizianr.4120 din 3I.10.2002,,Cu privire la crearea Centrului de zi de

plasament temporar al copiilor orfani in perioada postinstitulionald".

4. Cheltuielile necesare suplimentar pentru intrelinerea gi func{ionarea

Centrului de plasament temporar ,,Teritoriul Adolescenlei" constituie 117016 mii,lei

qi vor fi prevdzute in devizul de cheltuieli al Direcliei municipale lentru proteclia

drepturilor copilului pentru intrelinerea acestriia, la o eventuald rectificare a

bugetului municipal Chigindu pe anul 2417.

5. Primarul general al municipiului Chiqindu va asigura controlul executdrii

prevederilor prezentei decizii.

PRE$EDINTE DE $EDINI,

SECRETAR IN'fERIMAR
AL CONSILIULUI

Aclrian CULAI

Adrian TALMACI

u*oiii'n"**ot



la decizia Con
nr.

REGULAMENTUL
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR

,,TERITORIUL ADOLE SCENTEI'

I. DISPOZTTLT GENpRALE

1. Cenfrul de plasament temporar ,,Teritoriul Adolescenjei" (in continuare -
Centrul) reprezintd o institulie care oferd asistenfd temporard copiilor aflali in
situalie de risc qi copii separali de pdrinfi.

2. Centrul este constituit prin decizia Consiliului municipal Chiqindu.
3. Centrul iqi desftqoard activitatea in conformitate cu legislalia in vigoare,

prezentul Regulament gi cu standardele minime de calitate.
4. Centrul se afl6 in subordinea DirecJiei municipale pentru proteclia

drepturilor copilului (in continuare - DMPDC), dispune de gtampild, de subcont
trezorcrial qi este sitttat in mun. Chigindu, stradela Ioan Botezdtorul, 1 A.

5. Activitatea Centrului este coordonatd de DMPDC, care exercit[
monitorizarea gi evaluarea activitdlii instituliei, inclusiv a modalitSlilor de ingrijire
gi educaJie a beneficiarilor plasali in Centru.

6. In sensul prezentului Regulament, noliunile utilizate semnificd:
Autoritate tutelard teritoriald = Direclia municipald pentru proteclia

drepturilor copilului din municipiul Chigindu (in continuare - DMPDC);
Autoritate tutelard locald - primarii de sate (comune), orage, in municipiul

Chiqindu - gi Direclia pentru proteclia drepturilor copilului din sector;
Manager de caz - specialistul din cadrul DMPDC responsabil de coordonarea

procesului de implementare a planului individual de asistenJd copilului;
Persoana-cheie - unul dintre pedagogii din cadrul Centrului, desemnat de

cdtre managerul acesteia gi responsabil de indrumarea qi suslinerea copilului,
co ordonarea g i moni torizar ea pro cesului de bs iste nld zilnicd a acestuia;

(Re)integrare familiald - rerntftcarea familiei dupd o perioadd de separare a

copilului de familia S&, in urma acliunilor specifice intreprinse in cadrul
implementdrii planului individual de asistenld a copilului

Plan individual de asistenld - totalitatea serviciilor acordate beneficiarului, in
vederea asigurdrii (re)integrdrii familiale qi incluziunii comunitare qi sociale;

II. PRINCIPTILE DE ORGANIZARE A CENTRULUI

7 . CentruI igi organizeazd activitateainbaza urmdtoarelor principii:
a) respectarea drepturilor gi promovarea cu prioritate a interesului superior
copilului;
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b) abordarea individualizatd a copilului;
c) promovarea incluziunii educafionale;
d) proteclia impotriva abuzului, neglijdrii gi exploatdrii copilului;
e) acordarea asistenlei intr-un mod prietenos copilului;
f) asigurarea participdrii copilului gi respectarea opiniei acestuia;
h) asigurarea dreptului copilului la reclamalii;
i) nondiscriminare;
j) interdisciplinaritate gi multidisciplinaritate;
k) flexibilitate;
l) accesibilitate la servicii de calitate; '
m) deschidere cdtre comunitate;
n) parteneriatul public-privat;
0) confi denlialitatea informaliei.

ilI. SCOPUL $I OBIECTIVELE CENTRULUI

8. Scopul serviciului este protecfia temporard a copiilor aflalt in situa{ie de
risc, separali de pdrinti gi (re)integtarca familiald gi/sau incluziunea comunitard gi

social6.
9. Obiectivele serviciului sunt:

a) asigurarea condiliilor de ingrijire, intretinere gi dezvoltare a copilului in
conformitate cu particularitdtile de vdrst6, individuale gi cu standardele minime de
calitate;
b) promovarea dezvoltdrii abilitdlilor qi deprinderilor copilului pentru o via!6
independent6;
c) plasamentul in regim de urgenld
qi a celor separali de pdrinfi;

Ei planificat al iopiilor aflali in situalie de risc

d) facilitarea socializdrii 9i (re)integrdrii copilului in familia biologicd sau extinsd
qi in comunitate;
e) asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare de sdndtate, educalie gi

facilitarea procesului de (re)integrare familiali gi/sau incluziune comunitard gi

social6;
f) monitorizarea situaliei
acesta este (re)int egrat.

pre- gi postintegratoare a copilului gi a familiei in care

IV. BENEFICIARII CENTRULUI.
ORGANIZAREA $I FI]NCTIONAREA CENTRULUI

10. in Centru sunt ingrijili copii separali de pdrinfi, inclusiv copii victime ale
violenlei, neglijdrii, exploatdrii Ei traficului cu vdrsta cuprinsi intre 72 qi l8 ani, Ei
care la moment nu poate fi plasat in serviciul casd de copii de tip familial, serviciul
asistenld parentali profesionistd sau serviciul Casd comunitard pentru copii in
situalie de risc, iar in cazul fraJilor, beneficiari pot fi copii de la vdrsta de 6 ani.



Secfiunea 1. Organizarea Centrului

11. Centrul este amplasat in municipiul Chiqindu,'amenajat gi dotat conform
standardelor minime de calitate, in condilii corespunzdtoarc de siguranfd, confort Ei
accesibilitate, in corespundere cu particularitdtile de vdrstd gi individuale ale
copilului, gi trebuie sd-i asigure acestuia un mediu cdt mai apropiat de cel familial.

12.In Centru pot fi plasali concomitent maximum20 copii.
13. Centrul igi desfdgoard activitatea in regim de24 ore.
14. in funcfie de necesitatile beneficiaiilor Centrul presteirzd urmdtoarele

servicii:
a) gdzduire;-
b) intrefinere;
c) alimentafie;
e) formarea deprinderilor de via!6 (autodeservire, igiend);
f) dezvoltarea abilit[filor cognitive, de comunicare, comportament Ei relalionare;
g) suport in studierea qi asimilarea programelor qcolare;
h) consiliere qi reabilitare psihosociald;
i) petrecerea timpului liber;
j) orientarea profesionald;
k) insofirea copiilor la instituliile medicale, administrarea medicamentelor
prescrise de c6tre medici, acordarea de prim-ajutor medical, conform competenfei.

15. Asistenta medicald specializatd, este asiguratd de unit[trile medicale
teritoriale, conform standardelor Ministerului S dn[tdlii.

16. Serviciile educa{ionale sunt oferite de cdtre institutiile educalionale din
comunitate.

17. Asistenta fiecdrui beneficiar in Centru se rcalizeazd, conform
Managementului de caz aprobat prin ordinul ministrului Muncii, Protecfiei Sociale
qi Familiei nr. 7l din 03.10.2008 qi Ghidul de suport pentru implement are practicd,,
aprobat prin ordinul ministrului Muncii, Protecliei Sociale Ei Familiei nr. 96 din
18.05.2016.

Sec{iunea 2. Managementul de caz

18. copiii sunt plasali in centru in regim de urgenfd sau planificat.
19. Plasamentul de urgen!6 a copiilor in Centru se efectueazd, in baza

dispoziliei autoritdlii tutelare l.ocale de Ia locul afldrii copilului cu acordul
prealabil, in form6 scris6, a Direcliei municipale pentru protecfia drepturilor
copilului, pe un termen de 72 de ore, cu posibilitatea prelungirii termenului de
plasament pAnd la45 de zile.

20. Dispozi[ia autoritdlii tutelare locale privind plasamentul in regim de
urgenld a copilului ;i evaluarea'ini{iald a situaliei copilului sunt transmise de cdtre
autoritatea tutelard locald managerului Centrului. Informa{ia privind plasamentul in
regim de urgenld se expediazl Direcfiei municipale pentru protecfia drepturilor
copilului.



21. Plasamentul de urgenlI al copilului in zile de odihn6, de sdrbdtori, in
perioad[ nocturnd gi in alte cazuri similare, are loc in baza hotdr6rii persoanei de

serviciu din cadrul Centrului.
22.in cazvlprevdnfi la pct. 20 persoana de serviciu din cadrul Centrului qi cel

care a adus copilul intocmesc procesul-verbal de incredinlare a copilului qi actul
privind bunurile materiale aflate in posesia copilului la momentul plasamentului
(conform anexelor nr. 1, nr. 2 qi nr. 3).

23. Informalia despre plasamentul in regim de urgen!6 realizat conform pct.
2l din prezentul Regulament, urmeazd a fi transmisd Direcliei municipale pentru
proteclia drepturilor copilului in termen de 24 de'ore din momentul plasamentului.

24. Pe perioada plasamentului planificat'al copilului in Centru, originalul
dosarului copilului qi originalele tuturor documentelor cu care se completeazd
dosarul pe parcursul plasamentului, indiferent de autoritatea emitentd, se pdstreazd

in Centru, iar autoritatea tutelard teritoriald deline c! copie a dosarului.
25. Dupd incetarea plasamentului in Centru dosarul copilului se transmite

autoritdlii tutelare teritoriale in evidenla cdreia se afld copilul, o copie a dosarului
pdstrdndu-se in Centru, conform prevederilor legislafiei.

26. Plasamentul planificat al copilului in Centru se realizeazd, in temeiul
dispoziliei autoritdlii tutelare teritoriale, eare se emite cu avizul autoritdlii tutelare
locale qi in baza avizului pozitiv al Comisiei pentru proteclia copilului aflat in
dificultate.

27. Centrul dispune de izolator, unde sunt plasali copiii bolnavi sau suspecfi
de o boald contaeioasi.

28. In cazul plasamentului de urgenf6, precum qi in situalia copiilor fbrd acte

de identitate, documentalie medicalS gi alte acte relevante, aceqtia vor fi plasafi in
izolator p6'nd la clarificarea stdrii sdndtSlii.

29. Copilul se afld in plasament planificat pentru o perioadd de p6nd la 6 luni,
cu posibilitatea prelungirii plasamentului pentru o perioadd ce nu va depiqi 12 luni,
iar in canri exceplionale, cu posibilitatea prelungirii plasamentului pdnd la
depdqirea problemelor care au determinat plasamentul copilului.

30. Plasarea planificatd" a beneficiarului in Centru se face cu prezentarca
dosarului personal al acestuia de cdtre instituliile responsabile.

31. Dosarul personal este completat de specialiqtii Centrului, in colaborare cu
autoritatea tutelard local6, in termenil prevdzuli de legislalia in vigoare.

32. Pe perioada plasamentului Centrul intreprinde acliuni pentru
(re)integrarea beneficiarului in familia biologicd sau extinsd gi in comunitate.

33. in caz de imposibilitate a reintegrdrii in familia biologic5/extins[ sau

plasament in servicii de tip familial, beneficiarul va rdmdne in plasament p1tn6,la

atingerea vdrstei de l8 ani, iar in cazul in care acesta iEi continud studiile in liceu,
p And la frnalizn ea studii lor liceale.

34. Dupd plasarea copilului, managerul Centrului desemneazd. o persgand-

cheie pentru copil.

,35. Persoana-cheie oferd copilului asistenfd, consiliere qi informare, ghideazd
copilul in activitdlile zilnice.



36. In termen de 7 zile calendaristice de la plasarea copilului, se rcalizeazd,
evaluarea complexd multidisciplinard a copilului, se identificd necesit6lile acestuia
gi se elaboreazd planul individualizat de servicii.

37. La elaborarea planului individualizat de servicii participd persoana-cheie,
copilul (in funclie de capacitatea sa de infelegere) qi reprezentantul legal al
acestuia/al1i membri ai familiei copilului sau persoane relevante, dupd caz.

38. Persoana-cheie asigurd monitorizarea implementdrii planului
individualizat de servicii Ei in baza analizei progreselor realizate. qi schimbdrilor
intervenite in perioada implementdrii pdnd Ia momentul revizuirii planului gi

intocmegte Raportul privind rezultatele implernentdrii planului individualizat de
servicii, copia cdruia o transmite managerului de caz din cadrul autoritdlii tutelare
locale.

39. Persoana-cheie revizuiegte planul individualizat de servicii al copilului in
baza reevaludrii necesitdlilor acestuia gi a Raportului cu privire la rezultatele
implementdrii planului individualizat de servicii, in colaborare cu autoritatea
tutelard localS.

40. Concluziile sau recomanddrile rezultate din revizuirea planului
individualizat de servicii al copilului se aduc la cunoqtinld copilului gi, dupd caz,
reprezentantului legal al copilului, in cazul in care acegtia nu au participat la
gedinta de revizuire a planului.

41. Pe perioada plasamentului in Centru, copilului i se asigurd mentinerea
relaliilor cu membrii familiei sau familiei extinse, dacd acest fapt nu contravine
interesului superior al copilului.

42. Yizitele membrilor familiei sau familiei extinse gi ale altor persoane sunt
inregistrate in registrul unic de vizite.

43: Monitorizarea situaliei copilului plasat in Centru se reaLizeazd" de
autoritatea tutelard teritoriald.

44. Plasamentul copilului inceteazd, in urmdto arele cantri
a) (re)integrarca copilului in familie sau adoplie;
b) plasarea copilului tntr-un alt serviciu social;
c) ftnalizarea studiilor liceale.

45. Pregdtirea ieqirii copilului din Centru se realizeazd de cdtre managerul de
caz gi persoana-cheie a copilului, in colaborare cu autoritatea tutelard localS de la
domiciliul copilului. '|

46. In cazul (re)integrdrii copilului in familia biologicd, asistentul social
comunitar va realiza. monitorizarca postplasament a situaliei copilului, despre
rezultatele c[ruia va informa Centrul.

47. Centrul define urmbtoarele documente privind copiii plasaJi:
a) dosarul copilului conform standardelor minime de calitate;
b) registrul de evidenld a copiilor plasali;
c) registrul unio de vizite.

48. Copilul plasat in Centru beneficiazl de garan\iile sociale conform
legislaliei in vigoare. Totalitatea mijloacelor financiare determinate de acestea se
acumuleazd pe contul personal al copilului, deschis in instituliile financiare
teritoriale.



49. Autoritatea tutelard localS din raza teritoriald in care copilul se afl[ la
evidentd asigurd exercitarea controlului asupra acumuldrii gi administririi corecte a
patrimoniului lui.

50. Atat beneficiarul cdt qi reprezentafii legali ai acestuia primesc toate
informaliile referito are la serviciile o ferite de institulie.

V. RESURSE UMANE $I MANAGEMENT

51. Conducerea Centrului este realizatd de un manager cu studii superioare in
domeniu gi experienld profesionali de minimum"5 ani.

52. Ma\agerul este selectat in baz6, de ceincurs; angajat-gi eliberat de c6tre
geful Direcliei municipale pentru proteclia drepturilor copilului, in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

53. In activitatea sa managerul Centrului indeplinegte condiliile gi

responsabilitdlile stabilite in figa postului, care este aprobatd de geful DirecJiei
municipale pentru protecJia drepturilor copilului gi se conduce de actele normative
gi legislative in vigoare, dispoziliile autoritdlilor publice centrale gi locale, precum
gi de prezentul Regulament.

54. Managerul Centrului este administratorul tuturor resurselor gi este
responsabil de activitatea juridicd gi administrativd a instituliei. Acesta asigurd
calitatea serviciilor prestate de Centru prin organizarea cu regularitate a qedinlelor
de supervizare profesionald a angajatilor in vederea consoliddrii competenfelor
profesionale, gestiondrii eficiente a sarcinilor Ei timpului de lucru.

55. Managerul garanteazd beneficiarului accesul la serviciile de sdndtate, de
educalie etc. din comunitate.

56. Managerul intocmeqte, conform cerinfelor, rapoarte lunare, trimestriale,
semestriale ;i anuale care sunt prezentate Direcliei municipale pentru proteciia
drepturilor copilului. Managerul intocmeqte rapoarte gi la solicitarea organelor de
drept sau a altor institufii de resort.

57 . Managerul Centrului asigurd:
a) functionarea Centrului conform standardelor minime de calitate;
b) gestionarea resurselor financiare gi materiale ale Centrului, conform
Standardeilor Nalionale de C ontabilitate ;

c) organizarea qi evaluarea activitSlii personalului Centrului, conform fiqelor
postului;
d) completarea qi prezentarea formularelor gi a rapoarlelor privind activitatea
Centrului cdtre autoritatea publicd central[ sau, respectiv, locald;
e) sesizarea autoritdlilor tutelare de locul domiciliului pdrinjilor despre faptul
plasamentului de urgenld a copilului in Centru;
f) reprezentarea Centrului in relaliile cu alte institulii publice sau private.

58. Managerul Centrului convoacl gi prezideaz[ qedinle de planifrcare a

activitdlii Centrului siptdm6nal gi ori de cdte ori este nevoie.
59. In cazul in care managerul este in incapacitate temporard de munc6,,

responsabilitatea pentru buna funclionare a Centrului ii revine unui angajat



desemnat prin ordinul gefului Direcliei municipale pentru protec{ia drepturilor
copilului.

60. Supervizarea activitdlii managerului este asiguratd de Direclia municipald
pentru protecfia drepturilor copilului.

VI. PERSONALUL CENTRULUI

61. Personalul Centrului este angajat de cdtre geful Direcfiei municipale
pentru protecfia drepturilor copilului, conform legisla{iei in vigoare.

62. Angajarea personalului se efectueazirln baza unui contract individual de
muncd incheiat in conformitate cu legislalia in vigoare

63.La momentul angajdrli, iar ulterior la fiecare 6 luni, salariatul este obligat
sd efectueze examenul medical profilactic, conform standardelor Ministerului
Sdndtdlii.

64. Angajalii Centrului sunt obligali sd pdstreze confidentialitatea
informa{iilor despre viala intim[ a beneficiarilor, pe care le oblin in timpul
exercitdrii atributiilor de serviciu, sd nu pretindd qi sd nu primeascd foloase
necuvenite pentru munca prestatd.

65. Centrul activeazd dupd un program special, pornind de la necesitdlile de
ingrijire, educalie gi reabilitare a beneficiarilor.

66. Personalul deline califrcarea, competenfa, experienla qi calitdlile solicitate
de fiqa postului, certificate prin documente de studii gi de formare profesionald.

67. Personalul Centrului iqi desftgoard activitatea conform fiqei postului,
normelor deontologice in localul destinat Centrului, in conformitate cu orarul de
muncd stabilit gi cu programele individuale de reabilitare qi dezvoltare a
beneficiarilor.

68. Fiqele de post ale personalului sunt aprobate de geful Direc{iei municipale
pentru protecJia drepturilor copilului.

69. Dosarele personale ale angajalilor sunt pdstrate conform prevederilor
legale ce reglementeazd" accesul la date cu caracter personal.

VII. FINANTAREA CENTRULUI

70. Serviciul este finanlat din rlrmdtoarele surse:
1) bugetul municipal Chigindu;
2) mijloace proprii (donafii, sponsorizdri, etc.);
7I. Salarizarea personalului Centrului se realizeazd" in conformitate cu

legislatia in vigoare.

VIIII DISPOZITII FINALE

72. Calitatea serviciilor prestate este evaluatd periodic de c[tre Direc{ia
municipalS pentru protecJia drepturilor copilului gi alte organe abilitate cu acest
drept.



73. Activitatea Centrului inceteazd, in baza deciziei Consiliului municipal
Chigindu, in corespundere cu prevederile legislaliei in vigoare.

SECREI'AR INTERIMAR
AL CONSILIULUI

Adrian ]'ALMACI



plasament tem

Procesul-verbal
de incredin(are a copilului

,, )t 20

incalitdede

copilul dat4lun4 anulnagtuii

(informalie slocirnd despre unde, cwn ,de cine a fost identificd copilul)_

Prezentul procesul-verbal se confirmd, in baza

A incredin{at copilul
(numele, prenumele (deplin), funcfia gi semn6tura)

Persoa4a de serviciu clreia i-a fost incredinfat copilul

(numele, prenumele (deplin), funcfia gi semnitura)



k, ),)

plasament

Act
privind bunurile aflate in

posesia copilului la momentul plasamentului

Bunurile aflate in posesia copilului la momentul plasamentului:

1)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

e)

10)

Responsabili:

(numele, prenumele (deplin), func{ia gi semnitura)

(numele, prenumele (deplin), func{ia qi semndtura)

Data



O p- -q{

plasament tem

Fiqa copilului
I. Date generale despre copil:
Nume
Prenume
Data, luna, anul naqterii
Yiza de reEedintd
Locul gdsirii copilului
Data plasdrii
Dispozifia de plasament
De c[tre cine a fost adus copilul in Centru
Alte observatii la primirea copilului in institutie
Institulia de invdfimdnt frecventatd, clasa

Manifestdri comportamentale
Date despre starea s[ndt[tii

Motivul pentru care a fost plasat

lI. Date despre familie:
Tipul familiei

Plrin(i
Mama Tata

Nume
Prenume
Dat4 luna, anul nasterii
Domiciliul
Ocupatia
Telefon

Rude/Intrijitori
Nume
Prenume
Data, luna, anul nasterii
Domiciliul
Ocupatia
Telefon

III. Alte observa{ii



IV. Concluzie

Responsabili:

(numele, prenurirele (deplin), funcfia gi semnitura)

(numele, prenumele (deplin), funcfia qi semn6tura)

Data
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la decizia Consil
nr. di

STATELE DE PERSONAL
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR
,,TERITORIUL ADOLESCENTEI'

.(ffi

Nr.
crt.

Func{ia Numirul de unititi

l. Manager I

) Pedagog social
9

4. Psiholog
1

t. Asistent social ,,

6. Asistent medical
1

4 Bucltar
)

8. $ef gospodirie 1

9. Femeie de serviciu I

10. Muncitor I

11.. $ofer 1

Total 20r0

SECREI'AR INTERIMAR
AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI




