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PROCEDURA DE EVALUARE SI REEVALUARE

A NEVOILOR INDIVIDUALE ALE BENEFICIARILOR /

SITUATIEI DE DIFICULTATE IN CARE ACESTIA SE AFLA

1. SCOP 

1.1 Procedura stabileşte coordonatele procesului de evaluare, care are ca finalitate identificarea 
nevoilor individuale ale beneficiarilor. 

2. DOMENIU DE APLICARE 

2.1 Procedura se aplică în cadrul serviciului social GRADO în momentul admiterii beneficiarului în 
centru. 

2.2 Reevaluarea se efectueaza când apar modificari semnificative ale starii sociale a beneficiarului, la 6
luni de la initierea aplicarii planului de actiuni, si la iesirea din serviciu.

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

3.1. Definiţii: 

3.1.1. Evaluarea este un proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute 
particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a persoanelor private de libertate sau care 
au executat pedepse sau masuri penale; acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi 
interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei. 



3.1.2. Evaluarea iniţială este acea activitate de identificare/determinare a naturii cauzelor, a starii 
actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, precum si a 
prognosticului acestora, efectuata prin utilizarea de metode si tehnici specifice profesiilor sociale, de 
catre furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluarii sunt cunoasterea si intelegerea problemelor cu 
care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si identificarea masurilor initiale pentru elaborarea 
planului initial de masuri; 

3.1.3. Nevoia specială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile pentru asigurarea integrării 
sociale a persoanelor care, din cauza detentiei sau executarii unei pedepse sau masuri penale, prezintă o
dificultate in reintegrarea sociala şi care sunt dezavantajate în dezvoltarea personală; 

3.1.4. Reprezentant legal - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să 
îndeplinească obligaţiile faţă de beneficiar;

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

4.1. Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi alte acte normative secundare, aplicabile 
domeniului.

4.2. Fişe de post ale personalului serviciului social

4.3. Regulament de organizare şi functionare al serviciului social. 

5. RESPONSABILITĂŢI 

5.1 Responsabili de aplicarea prezentei proceduri sunt specialiştii din cadrul echipei serviciului sub 
îndrumarea responsabilului de caz, desemnat din cadrul echipei de specialişti. 

6. DESCRIEREA PROCEDURII 

6.1 Evaluarea initiala are ca scop identificarea nevoilor individuale ale beneficiarilor şi este efectuată în
termen de maximum 7 zile de la transmiterea unei cereri din partea acestora catre GRADO. 

6.2 Fişa de evaluare initiala este completata de persoana care face referirea catre serviciul social, sau de
personalul de specialitate al serviciului social, consemnând rezultatele referitor la starea sociala a 
beneficiarului la data intrării în serviciu, urmând ca fişa să fie verificata şi completata cu rezultatele 
obţinute si de alţi membri ai echipei prin evaluarea complexa. 

6.3 Evaluarea iniţială si complexa are un caracter multidimensional şi vizează obţinerea de informaţii 
generale referitoare la paliere de dezvoltare psiho-socială. 

6.4 Minimum de elemente care sunt cuprinse în evaluare / reevaluare sunt: 

.documente de identitate si de studii; 

.situatia locativa;

.starea de sănătate - eventualele cazuri de dependenţă (droguri, alcool, medicamente, tutun, etc.); 

.situatia familiala; 

.experienta, calificari si abilitati de munca; 

.nivelul contactelor sociale pe care solicitantul le are în comunitate.

6.5 La evaluare / reevaluare se pot utiliza inclusiv datele furnizate de unitatile penitenciare, specialişti 
şi documentele de evaluare realizate de structurile specializate în evaluarea complexă, precum şi 
anchetele sociale efectuate anterior admiterii beneficiarului în serviciu.
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6.6 Evaluarea / reevaluarea beneficiarilor este realizată de specialiştii din echipa serviciului care este 
formată din: asistent social, consilier de dezvoltare personala, facilitator de dezvoltare comunitara, 
mediator social. 

6.7 Evaluarea / reevaluarea beneficiarului se efectuează cu participarea acestuia şi, după caz, a 
reprezentantului legal. 

6.8 Pentru fiecare beneficiar se întocmeste o fişă de evaluare iniţială cu date existente in inregistrari ale 
unitatilor penitenciare sau ale serviciilor sociale, se realizeaza un interviu de evaluare initiala, care 
cuprinde informatii generale privind situatia psiho-sociala a beneficiarului si se completeaza o fisa de 
evaluare complexa, in urma discutiei cu beneficiarul in vederea stabilirii planului de actiuni. 

6.9 Toate datele privind evaluarea se arhivează în dosarul personal al beneficiarului şi sunt păstrate, în 
regim de confidenţialitate. 

7. DIFUZARE 

Procedura se difuzeaza beneficiarilor prin distribuire la sediul asociatiei cat si prin orice alte mijloace 
accesibile persoanelor interesate

8. ANEXE

Fi a de evaluare initialaș

Fi a de evaluare complexaș

Fisa de reevaluare
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