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Procedura de încetare a serviciilor acordate în cadrul Centrului de Primire și Evaluare 

în Regim de Urgență „Arlechino” 
 
 
 

La părăsirea Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino”, 
copilul va fi însoţit de reprezentantul legal conform hotărârii judecătoreşti. În dosarul 
plasamentului se va consemna printr-un proces verbal faptul că minorul a fost însoţit de 
reprezentatul legal la părăsirea centrului. Anterior parasirii centrului beneficiarii, in functie de 
varsta si gradul de maturitate, sunt informati cu privire la conditiile in care inceteaza ingrijirea 
lor in centru. Informatiile sunt consemnate in nota de informare cu privire la iesirea/ transferul 
din centru. 

În vederea integrării copilului la fundaţie sau în familie se vor face vizite de 
acomodare, precum şi învoiri pe perioade limitate de timp cu acordul echipei 
pluridisciplinare, în vederea adaptarii copilului la noul mod de viaţă. La dosarul copilului vor 
exista minutele de întâlnire sau raportul managerului de caz, declarația copilului, declarațiile 
părinților, procesul verbal și va fi consemnat în  registrul de învoiri. 

Toate întâlnirile şi învoirile copilului vor fi consemnate în dosarul plasamentului, iar 
asistentul social sau psihologul vor întocmi un raport în urma vizitelor cu impresiile copilului, 
raport aflat la dosarul plasamentului în regim de urgenţă. 

Managerul de caz asigură monitorizarea situației cel putin 6 luni, cu posibilitatea de 
prelungire în funcție de caz. La dosarul copilului din centru vor exista rapoartele de 
monitorizare postservicii. 

În situația în care S.I.U.P.C. revocă măsura de protecție în termenul legal de 5 zile, 
reprezentanții serviciului se vor deplasa la centru pentru preluarea copilului. Aceștia vor pune 
la dispoziția centrului dispoziția de revocare a măsurii de plasament în regim de urgență. 
Ulterior, pentru închiderea dosarului din C.P.E.R.U. Arlechino, va fi transmis către centru și 
raportul de închidere caz întocmit de S.I.U.P.C. (în termen de maxim 5 zile de la întocmirea 
acestuia). 
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