Compartimentul de intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatriere are următoarele atribuții principale:

a) soluţionează cazurile privind copiii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi (cazuri ANE);
b) soluţionează cazurile copiilor părăsiţi în unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului
Covasna, cu respectare procedurilor și termenelor prevăzute în legislație;
c) soluţionează cazurile de trafic de persoane;
d) soluţionează cazurile de repatriere a copiilor, conform prevederilor legislației
speciale;
e) se preocupă de problematica mamelor minore: evidență, monitorizare, statistici,
colaborare, intervenție, în caz de nevoie;
f) soluţionează alte cazuri repartizate de directorul general adjunct (de ex. asistenţă în
audierea victimelor, evaluări efectuate în cazurile de divorţ, stabilire program de vizită,
stabilire domiciliu copil, asistență la executări silite privind cazurile cu minori etc.);
g) întocmește documentele necesare intervenției, solicită documentele necesare de la alți
parteneri din rețeaua de intervenție sau alte instituții, organizații etc. și pregătește
dosarul copilului în vederea stabilirii măsurii de protecție specială a plasamentului în
regim de urgență;
h) asigură aplicarea metodei managementului de caz în toate cauzele pe care le
instrumentează;
i) dacă este necesară instituționalizarea copilului, predă dosarul serviciului în care
copilul va beneficia de o măsură de protecție specială;
j) determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la intervenţiile efectuate
sau măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaţiei sale de fapt şi de
drept, şi respectând dreptul copilului de a-şi exprima liber opinia şi de a fi ascultat;
k) asigură asistenţă şi consiliere de specialitate pentru depăşirea situaţiilor de criză şi
soluţionarea adecvată a cazurilor;
l) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului pentru a pregăti revenirea acestuia în
mediul său familial, colaborează cu părinţii copilului şi îi informează despre situaţia
copilului;
m) monitorizează cazurile copiilor reintegraţi în familiile lor, respectiv prin intermediul
serviciilor publice de asistenţă socială efectuează anchete sociale;
n) întocmește rapoartele de evaluare psihologică a copiilor aflați în evidenţa sa;
o) evaluează starea de sănătate psihică, a personalităţii şi a mecanismelor de adaptare,
cât şi evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului/familiei pentru aprecierea
gradului de afectare psihoemoțională a victimelor oricăror forme de abuz, neglijare, trafic
de persoane;
p) stabilește necesitatea intervenției terapeutice prin consiliere psihologică sau
psihoterapie;

q) la solicitarea altor instituții (inspectoratul de poliție, parchet, instanță de judecată etc.)
acordarea de asistență și consiliere copiilor care vor fi audiați, ascultați;
r) coordonează activitatea Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii și
combaterii oricăror forme de violență asupra copilului și violență domestică;
s) asigură derularea programului SERA – prevenirea sarcinilor nedorite: identificarea
femeilor care pot beneficia de program; asigură accesul femeilor la program; colaborare
cu alte instituții, autorități, medici de familie etc.; întocmește rapoarte de activitate,
statistici, etc. pentru Fundația SERA România;
t) colaborează cu alți parteneri care fac parte din rețeaua de intervenție;
u) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale în vederea
îndeplinirii atribuților ce-i revin;
v) colaborează cu serviciile şi centrele Direcţiei generale, cu instituţii, autorităţi, persoane
fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
w) ține evidența la zi a cazurilor instrumentate;
x) întocmește statisticile/raportările solicitate de ANDPDCA și alte instituții;
y) asigură implementarea şi monitorizarea standardelor de control intern/managerial,
conform cerinţelor din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu
modificările și completările ulterioare;
z) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare
ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna, prin dispoziţii ale
preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, prin hotărâri ale Colegiului Director al
Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului general al Direcţiei Generale.

