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

PROCEDURA DE ADMITERE ÎN CADRUL
CENTRULUI DE PLASAMENT “ACASĂ”
Admiterea beneficiarului în cadrul Centrul de Plasament “Acasă” se face în baza
hotărârii emisă de către Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 6, prin sentinţa
civilă emisă de către instanţa judecătorească, prin care s-a stabilit plasamentul
copilului/tânărului la acest centru. sau prin dispoziţia privind plasamentul în regim de
urgenţă a Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 6. Serviciile acordate fiecarui beneficiar asigură condițiile necesare
pentru creșterea și îngrijirea copiilor și sunt adaptate nevoilor fiecărui copil.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Plasament “Acasă” sunt
copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile
legii, a măsurii plasamentului, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază,
în condiţiile legii, de protecţie specială, copiii pentru care a fost dispus,în condițiile
legii, plasamentul în regim de urgență și părintele/reprezentantul legal, beneficiar
indirect,în vederea includerii acestuia într-un program de restabilire a legăturilor cu
copilul/tânărul.
Centrul de Plasament “Acasă” deține și pune la dispoziția copiilor și a membrilor
de familie materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite.
Materialele informative cuprind, pe scurt: o scurtă descriere a Centrul de
Plasament “Acasă” și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare
individuale și a spațiilor comune, numărul de locuri din centru, serviciile și facilitățile
oferite.
Copiii sunt informați cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile
și obligațiile lor pe perioada rezidenței în centru, imediat după admitere.
Centrul de Plasament “Acasă” deține materiale informative de prezentare care pot
fi consultate de beneficiari și părinții acestora.
Centrul de Plasament “Acasă” are o misiune și obiective clare, cunoscute de
personalul centrului și de copiii care beneficiază de serviciile acestuia .
Misiunea Centrul de Plasament “Acasă” e asigurarea accesului pe o perioadă
determinată, la găzduire, îngrijire, educație și servicii de pregătire pentru viața
independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.
Misiunea și obiectivele centrului sunt clar definite în Regulamentul de organizare
și funcționare al centrului .
Regulamentul de organizare și funcționare al centrului este cunoscut de Șeful de
Centru și personalul de specialitate și este disponibil la sediul Centrului de Plasament
“Acasă”.
Regulamentul de organizare și funcționare al centrului poate fi consultat de
părinții/reprezentanții legali ai copiilor, de reprezentanții instituțiilor/organismelor cu
responsabilități în domeniu, precum și de inspectorii sociali sau alte organe de control.
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Regulamentul de organizare și funcționare al centrului este cunoscut de întreg
personalul centrului iar sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în
Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
Procedura de admitere a Centrul de Plasament “Acasă”este cunoscută de Șeful
Centrului și de personalul de specialitate si este disponibilă la sediul centrului.
Anual, personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar
sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea și formarea
continuă a personalului.
Imediat după admitere, Șeful Centrului nominalizează, din personalul propriu, o
persoană de referință care stabilește, împreună cu copilul, în funcție de vârsta și de
gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare adaptat caracteristicilor
personale ale copilului (vârstă, status psiho-somatic, personalitate și temperament,
nivel de educație, etc.), cu o durată de minim două săptămâni.
În programul de acomodare se consemnează de către persoana de referință, sub
semnătură, informații relevante privind: evoluția săptămânală a copilului găzduit în
centru, problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate,
gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru (copii și personal),
data la care încetează aplicarea programului respectiv.
Centrul de Plasament “Acasă” elaborează și aplică pentru fiecare beneficiar, după
admitere, un program de acomodare; programul de acomodare este disponibil la
dosarul beneficiarului.
Persoanele de referință nominalizate sunt instruite și au cunoștințele necesare
pentru realizarea și aplicarea programelor de acomodare; sesiunile de instruire sunt
consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
D.G.A.S.P.C Sector 6 întocmește, pentru fiecare copil, un dosar personal,
denumit dosarul personal al beneficiarului, care conține obligatoriu următoarele
documente:
















dispoziția Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 6, D.G.A.S.P.C Sector 6 , privind instituirea/încetarea plasamentului
în regim de urgență sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau a
instanței de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecție;
copia certificatului de naștere al copilului și, după caz, a cărții de identitate a acestuia;
copii ale actelor de stare civilă ale părinților;
documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de
protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
planul de acomodare a copilului;
planul individualizat de protecție al copilului;
fișa de evaluare socială a copilului;
fișa de evaluare medicală a copilului;
fișa de evaluare psihologică a copilului;
fișa de evaluare educațională a copilului;
rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii
măsurilor de protecție specială;
rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale
sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;
contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții copilului sau cu copilul
după împlinirea vârstei de 16 ani.
alte documente relevante pentru situația și evoluția copilului în centru.

Măsura plasamentului se stabileşte de către comisia pentru protecţia copilului, în
situaţia în care există acordul părinţilor, pentru copilul care, în vederea protejării
intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora.
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Măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în următoarele situaţii:






în situaţia copilului ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul
drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor
părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a
putut fi instituită tutela;
în situaţia copilului abuzat, neglijat, găsit sau părăsit în unităţi sanitare, dacă se
impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, dispus de către direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu măsura plasamentului;
în situaţia copilului care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija
părinţilor din motive neimputabile acestora, atunci când nu există acordul părinţilor
sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea măsurii plasamentului.

Măsura de plasament la centru se stabileşte numai dacă serviciul poate răspunde
nevoilor individuale ale beneficiarului privind îngrijirea, educaţia, sănătatea etc.,
nevoi identificate printr-o evaluare iniţială. La stabilirea măsurii de plasament se va
ţine cont de următoarele aspecte: posibilitatea menţinerii fraţilor împreună, facilitarea
exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu
acesta, plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul
proximizării), plasarea cu prioritate în case de tip familial.
Specialistul din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 care instrumentează cazul va analiza
cu prioritate posibilitatea plasării copilului la familia extinsă sau identificarea unei
forme de protecţie de tip familial şi doar în lipsa acestor posibilităţi va propune
plasamentul copilului în centrul de plasament.
Imediat după admitere, Șeful Centrului nominalizează, din personalul de educație,
persoana de referinţă pentru copilul în cauză. Persoana de referință, împreună cu
copilul întocmește un program de acomodare cu mediul, cu ceilalţi copii şi cu
personalul din serviciu, cu o durată minimă de două săptămâni.
Copilului cât şi familiei acestuia se prezintă clar, în funcţie de gradul său de
maturitate, care sunt principalele reguli pe care trebuie să le respecte, precum şi
specificul şi facilităţile serviciului în care a fost admis, infomațiile sunt afișate la loc
vizibil, tipărite pe suport de hârtie;
Copilul va fi prezentat celorlalţi beneficiari, i se va prezenta locaţia, locul unde va
dormi şi unde poate să-şi păstreze obiectele personale, fiind îndrumat, ajutat să
accepte şi să respecte noul mediu şi persoanele din jur şi cum să relaţioneze cu
acestea;
Copilul este încurajat şi ajutat să înţeleagă motivele pentru care locuieşte în cadrul
centrului pe o perioadă determinată;
Beneficiarii din cadrul centrului sunt informaţi şi pregătiţi cum să primească un
nou coleg, activitatea fiind realizată de către psiholog și apoi consemnată în fișa
individuală de consiliere.
Copilul beneficiază de sprijin emoţional şi după caz, de consiliere psihologică,
consemnată în fișa individuală de consiliere.
În programul de acomodare se consemnează de către persoana de referinţă, sub
semnătură, informaţii relevante privind: evoluţia săptămânală a copilului găzduit în
centru, problemele de acomodare întâmpinate şi măsurile de remediere aplicate,
gradul de integrare în grup şi în comunitatea reprezentată de centru (copii şi personal),
data la care încetează aplicarea programului respectiv.
La încheierea perioadei de acomodare, Șeful Centrului stabileşte dacă persoana de
referinţă nominalizată la intrarea copilului în centru corespunde nevoilor şi
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preferinţelor copilului. În caz contrar, persoana de referinţă este înlocuită, ţinând cont
de concluziile evaluării interne şi de opinia copilului în cauză, în funcţie de gradul său
de maturitate și de înțelegere.
Consemnarea respectivă și programul de acomodare se atașază la dosarul
copilului.
În cazul unor probleme personale, copiii pot să apeleze la persoana de referinţă şi
la oricare dintre membrii personalului pe toată durata şederii în centru.
Instruirea persoanei de referință de către Șeful Centrului se consemnează în
Registrul privind informarea și formarea continuă a personalului.
Instituțiile și organismele de inspecție și control au acces la dosarele personale ale
copiilor în condițiile legii.
Dosarele personale ale beneficiarilor Centrului de Plasament “Acasă” sunt
conforme și complete și conțin documentele obligatorii.
Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul Centrului de
Plasament “Acasă” și sunt ținute în condiții corespunzătoare care să asigure
integritatea lor, precum și păstrarea confidențialității datelor.
Centrul de Plasament “Acasă” constituie și administrează o bază de date proprie
cu privire la copiii aflați în îngrijire ca urmare a instituirii unei măsuri de protecție
specială, precum și a foștilor beneficiari.
Centrul de Plasament “Acasă” ține evidența copiilor aflați în îngrijire, pe suport
de hârtie și electronic. Baza de date electronică privind beneficiarii îngrijiți în centru
este constituită și actualizată permanent. Accesul personalului centrului la baza de
date se face numai dacă utilizatorul este înscris în lista specială aprobată de
conducerea acestuia.
Accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date se face numai cu
acordul furnizorului de servicii sociale care administrează și coordonează centrul.
Instituțiile de inspecție și control au acces la baza de date în condițiile legii.
Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrul de Plasament “Acasă” se realizează
în baza unui Contract de furnizare servicii cu familia, dacă copilul are părinţi şi nu
există prevederi restrictive de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, semnat de
reprezentantul legal al copilului, sau acesta dacă a împlinit vârsta de 16 ani,
Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6, Șef Centru și managerul de caz.

DIRECTOR GENERAL,
GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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