ANEXA Nr.4
la H.C.L. S.6 nr. ........./.................

Procedura de admitere a copiilor în Centrul de Primire și Evaluare în Regim de
Urgență „Arlechino”

Admiterea copiilor în Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino”
se face prin Dispoziţia Directorului General al D.G.A.S.P.C. sector 6, conform legislației în
vigoare.
Admiterea copiilor se face astfel:
Copilul este adus în centru la orice oră de către asistenţii sociali ai S.I.R.U. și este
preluat de către educatorul de serviciu. Asistentul social al S.I.R.U. care însoțește copilul are
un proces verbal încheiat de poliţie din care reies urmatoarele date: C.N.P., date despre
părinţi, locul naşterii și domiciliul copilului. De asemenea, în procesul verbal se va consemna
faptul că minorul a fost fotografiat (în cazul sesizării Biroului Urmăriri, să poată fi pusă la
dispoziția acestora o poză). O copie a procesului verbal de la poliție va rămâne în centru, la
dosarul minorului.
Pentru situația în care nașterea copilului nu a fost înregistrată procesul verbal va fi
încheiat de poliție pentru persoană cu identitate necunoscută urmând a fi demarată procedura
de înregistrare a nașterii.
Sau:
Copilul este adus în centru de către managerul de caz, pentru copiii care au măsură de
protecţie la alt serviciu (asistent maternal, plasament familial, etc). Copilul are o copie a
dosarului şi măsură de protecţie semnată de către directorul general al D.G.A.S.P.C., sector 6.
Sau:
Copilul este adus în centru prin hotărâre judecătorească respectiv ordonanță
președențială.
Centrul deține și pune la dispoziția copilului, a părinților și a altor persoane apropiate
copilului ghidul de prezentare al serviciului.
Ulterior aducerii copilului în centru se va proceda astfel:
Responsabilul de caz din cadrul C.P.E.R.U va lua legătura cu asistentul social al
S.I.R.U. sau managerul de caz, în funcţie de situaţie, pentru a întocmi dosarul plasamentului
în regim de urgență care va include obligatoriu următoarele acte: acte în copie care certifică
identitatea copilului și a părinților acestuia, copia procesului verbal întocmit de către organele
de poliție, dispoziția de plasament în regim de urgență sau copia hotărârii CPC sau copia
hotărârii judecătorești, documentele de evaluare initială.
În situații de urgență medicală, profesionistul care a evoluat inițial situația se asigură
că acesta beneficiază de tratament medical necesar în condiţii de spitalizare și anunță
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directorul D.P.C. și coordonatorul centrului în vederea începerii evaluării detaliate a situației
copilului.
Imediat dupa admiterea copilului în centru, coordonatorul nominalizează un
responsabil de caz pentru copilul respectiv. Responsabilul de caz stabilește, împreună cu
copilul, un program de acomodare. În programul de acomodare se vor consemna, sub
semnătură, cel puțin următoarele aspecte: nume, prenume, vârstă, evaluare psihosomatică,
nivel de educație, probleme de acomodare întâmpinate, măsuri de remediere aplicate, gradul
de integrare în colectivitatea de copii, relația cu familia. (conform Anexa 1). Pentru fiecare
copil protejat in centru se intocmeste dosarul personal al beneficiarului care contine cel putin
urmatoarele documente: copii ale actelor de identitate ale copiilor si parintilor acestuia,
dispozitia directorului D.G.A.S.P.C sau hotararea CPC sau hotararile judecatoresti,
documentele de evaluare initiala, programul de acomodare, planul individualizat de protectie,
orice alte documente referitoare la realizarea masurilor de interventie pe termen scurt. Şeful
centrului va organiza o întâlnire, ulterior primirii dispoziţiei de plasament și a dispoziției de
numire a managerului de caz, pentru întrunirea echipei pluridisciplinare. În cadrul acestei
întâlniri se prezintă succint situația copilului. La întâlnire vor participa: responsabilul de caz,
managerul de caz, psihologul centrului, persoana de referință, asistentul medical al centrului și
șeful de centru și se va încheia o minută de întâlnire care va exista în copie la dosarul
copilului din centru (conform Anexa 17). Fiecărui copil, în funcție de gradul său de
maturitate, i se prezintă clar regulile de organizare și funcționare ale centrului (Regulament de
ordine interioară) precum și alte servicii cu care centrul colaborează (Schema de servicii).
Copiii pot să apeleze la persoana de referință sau la oricare dintre membrii personalului pentru
a i se acorda sprijin personalizat pe toată perioada șederii în centru.
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