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ANEXA Nr.5 

              la H.C.L. S.6 nr. ........./................. 

 

 
 

PROCEDURA DE ÎNCETARE A SERVICIILOR  

CENTRULUI DE PLASAMENT “ACASĂ” 

Încetarea îngrijirii copiilor, aflați  în  Centrul de Plasament “Acasă” se realizează 
numai cu pregătirea prealabilă și în condițiile prevăzute de lege. 

Beneficiarii Centrul de Plasament “Acasă” sunt informați și pregătiți pentru ieșirea 
din centru și dispun de informațiile și mijloacele materiale necesare pentru părăsirea acestuia 
în condiții sigure. 

Centrul de Plasament “Acasă”  deține și aplică o procedură clară privind încetarea 
serviciilor, cunoscută și înțeleasă de beneficiarii săi . 

Procedura Centrului de Plasament “Acasă” de încetarea a servicilori conține 
informații cu privire la monitorizarea de către DGASPC Sector 6, de la domiciliul sau, după 
caz, de la reședința părinților, pe o perioadă de minimum 6 luni, în care se urmarește  evoluția 
dezvoltării copilului, precum și a modului în care părinții își exercită drepturile și își 
îndeplinesc obligațiile față de copilul reintegrat în familie 

Centrul de Plasament “Acasă”  realizează activități de informare și consiliere a 
copiilor cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centrul rezidențial respectiv. 

Procedura de încetare a serviciilor este cunoscută de conducerea centrului și de 
personalul de specialitate și este disponibilă la sediul centrului. 

Personalul Centrului de Plasament “Acasă”  este instruit anual cu privire la procedura 
de încetare a serviciilor, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind 
instruirea și formarea continuă a personalului. 

Beneficiarii, în funcție de vârsta și gradul de maturitate, sunt informați cu privire la 
condițiile în care încetează îngrijirea lor în centru; documentul privind informarea este 
disponibil la dosarul beneficiarului. 

Centrul de Plasament “Acasă”  asigură pregătirea copilului pentru ieșirea acestuia din 
sistemul de protecție specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui serviciu social. 

Centrul de Plasament “Acasă”  implică activ copilul, în funcție de vârsta și gradul său 
de maturitate, părinții și/sau persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament, în 
vederea pregătirii pentru ieșirea din sistemul de protecție specială sau, după caz, pentru 
transferul în cadrul altui serviciu social. 

Informațiile referitoare la pregătirea copilului pentru ieșire sau după caz, transfer sunt 
disponibile în Raportul privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau 
sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit, denumit raport trimestrial. 

 
Înainte de părăsirea centrului  se întocmeste un  Raportul trimestrial al beneficiar care  

conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului; 
raportul este disponibil la dosarul beneficiarului. 
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Rapoartele lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în 
familie, precum și modul în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile 
sunt anexate la dosarul copilului. 

Ieşirea copilului din cadrul Centrului de Plasament “Acasă” se face în baza hotărârii 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 sau sentinţei civile emisă de către Instanţa 
judecătorească, prin care se dispune încetarea măsurii de plasament din centru. 

Centrul de Plasament “Acasă” asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii 
copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor 
condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională. În 
situaţia în care nu este posibilă reintegrarea copilului în familia naturală sau integrarea în 
familia extinsă, se efectuează demersuri pentru plasamentul copilului la un asistent maternal 
profesionist sau, după caz, pentru deschiderea procedurii adopţiei. 

Încetarea măsurii de plasament din centru poate fi dispusă în următoarele situaţii: 
 copilul va fi reintegrat în familia naturală; 
 copilul va fi plasat la rude; 
 pentru copil se instituie tutela; 
 a fost identificat un asistent maternal profesionist care să asigure creşterea, îngrijirea 

şi educarea copilului; 
 copilul este plasat la o familie sau o persoană; 
 copilul este încredinţat în vederea adopţiei; 
 nevoile copilului impun transferul în alte unităţi de protecţie a copilului; 
 copilul a decedat; 
 la solicitarea tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani. 
Centrul de Plasament “Acasă” se asigură că părăsirea serviciului de către copii se 

realizează în condiții de securitate . Acesta organizează și pregătește părăsirea serviciului: se 
asigură că aceștia dispun de îmbrăcămintea și încălțămintea necesară, dețin toate obiectele și 
documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei, 
dețin bilete de călătorie, au însoțitor sau nu, etc. 

Centrul de Plasament “Acasă”   cunoaște și consemnează în scris, modalitatea de 
transport și/sau condițiile în care copilul părăsește serviciul, precum și locul în care va merge 
copilul (domiciliul/rezidența acestuia). 

Centrul de Plasament “Acasă”  deține un Registru de evidență privind încetarea serviciilor 
acordate copiilor în care consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a 
efectuat încetarea serviciilor, precum și data la care s-a realizat informarea în scris a serviciul 
public de asistență socială din localitatea unde va avea domiciliul/rezidența copilul, în 
perioada imediat următoare părăsirii centrului. 

Registrul de evidență a încetării serviciilor, completat la zi, este disponibil la sediul 
centrului. 

Ieşirea copiilor/tinerilor din cadrul Centrului de Plasament “Acasă” se notează în Dosarul 
copilului/ tânărului și se arhivează în condiţiile legii.  

Şeful Centrului se asigură că se respectă prevederile standardelor minime obligatorii 
privind ieşirea din centru a beneficiarilor, conform procedurilor de lucru. 
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