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ANEXA NR.2 

 La H.C.L.S 6 nr. _______ / ______ 

 
 

 

PROCEDURI  DE ADMITERE 

în cadrul Centrului de zi ”Floare de Colţ’” 

  
 Centrele de Zi din sistemul de protecţie a copilului au ca misiunie prevenirea abandonului şi 
instituţionalizării copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, 
recreere-socializare, consiliere, educare, cât şi a unor activităţi pentru părinţi/reprezentanţi legali, 
precum şi ale altor persoane care au în îngrijire copii. Seviciile oferte de centrele de zi sunt 
complementare demersurilor şi eforturilor propiei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi 
drepturile părinteşti.  

Centrul de zi Floare de Colţ, aflat în subordinea DGASPC sector 6 – Direcţia Strategii 
comunicare, pune la dispoţizia beneficiarilor dar şi părinţilor/aparţinătorilor legali următoarele 
servicii: 

a) servicii de îngrijire, supraveghere și odihnă a copiilor; 
b) asigură activități în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă (prin pedagogia 

Montessori); 
c) asigură activități instructiv-educative, de recreere-socializare, ținând cont de vârstă și nivelul 

de dezvoltare a acestora (prin pedagogia Montessori); 
d) asigură asistență psihologică pentru copii, consiliere și sprijin pentru părinți/reprezentanți 

legali ai copiilor; 
e) servicii de supraveghere și menținere a stării de sănătate, de igienă și acordă primul ajutor pe 

perioada cât copiii sunt în centru; 
f) asigură hrana copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare; 
g) colaborează cu familiile copiilor care frecventează programul centrului, în ceea ce privește 

respectarea interesului copilului; 
h) contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot duce la separarea copilului  de 

părinții săi; 
i) activități de informare a beneficiarilor/potențialilor beneficiari cu privire la serviciile oferite 

și beneficiile acestora. 
 Pe raza sectorului 6 funcționează trei centre de zi, ce oferă servicii de îngrijire și 
educație copiilor de vârstă preșcolară (3-6 ani):  

 Centrul de Zi Sfântul Andrei, situat pe Aleea Parva nr. 1B, sector 6, București; 
 Centrul de Zi Sfinții Împărați Constantin și Elena, situat pe str. Valea Ialomiței nr. 52 , 

sector 6, București; 
 Centrul de Zi Floare de Colţ (prin pedagogia Montessori), situat pe strada Pădurarilor, nr 59 

A, sector 6, București. 
 Centrul de Zi Floare de Colţ se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, cu  

domiciliul legal/reședința în sectorul 6, proveniţi din familii defavorizate. Vârsta copiilor din grupă 
este de la 3 la 6 ani, conform pedagogiei Montessori. 
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Centrul de zi se organizează și funcționează cu program zilnic de luni până vineri, între orele 
08.00 -16.00.  

 
Transportul 
Centrul asigură beneficiarilor transport zilnic (tur-retur), de la puncte stabilite în zone cu 

acces uşor. 
În cazul în care dimineaţă copiii însoţiţi de părinţi/reprezentanţi legali, nu sunt în punctele 

stabilite, nu vor fi aşteptaţi, aceştia din urmă având obligaţia de a-şi aduce copiii personal la centru. 
Această facilitate o pot pierde, pentru anul şcolar în curs, dacă întârzie de două ori la 

punctele de întâlnire stabilie (pentru a-şi lua copiii), după terminarea programului.  
Părinţii/reprezentaţii legali vor avea obligaţia de a-şi prelua copiii de la sediul centrulul din 

str. Pădurarilor, nr. 59 A, la ora 16:00. 
 

Categorii de beneficiari: 

 Beneficiarii serviciilor acordate sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, care 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum  și familiile din care provin acești copii.  

 Familiile din care provin aceşti copii. 

 Copiii lipsiţi de supraveghere şi suport din partea familiei din motive obiective (program 

de lucru prelungit al părinţilor, părinţi bolnavi, părinţi neşcolarizaţi, crescuţi de bunici); 

 Este interzis refuzul înscrierii copiilor în centre de zi pe criterii discriminatorii bazate pe 
rasă, naționalitate, sex, gen, vârstă, etnie, dizabilitate, categorie socială, limbă, religie, 
convingeri, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, apartență la o categorie 
nefavorizată. 
 
Art. I. Criterii de admitere în centru sunt următoarele: 

(1) copilul cu vârsta între 3-6 ani (3 ani este vârsta de intrare in colectivitate) 
(2) copilul cu domiciliul/reședința în sector 6 (viza de  flotant în sectorul 6, valabilă) 

Constituie prioritate la admintere 

(1) copilul provenit din familii defavorizate, aflaţi în risc de separare cu scopul prevenirii 
abandonului familial şi marginalizării sociale; 

 (3) copilul care nu are acces la altă formă de învățământ preșcolar; 

(4) copilul care beneficiază de o măsura de protecție – plasament; 

(5) copilul al cărui părinte nu are loc de muncă și este în căutarea unui loc de muncă; 

(6) familii cu mai mulți copii; 

(7) familii monoparentale; 

      (8) copilul care au un frate inclus în programul centrului; 

Art. I. (a) În limita locurilor disponibile: 

(1) copilul ai căror părinți suportă total/parțial costurile servicilor acordate; 
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(2) copilul al cărui părinte este în concediu de creștere și îngrijire a unui copil cu vârsta cuprinsă 
între 0-3 ani. 
 

Art. II. Acte necesare pentru înscrierea copilului în centrul de zi: 

a) cerere de înscriere (formular tipizat); 
b) adeverință de salariat pentru fiecare dintre părinți sau decizia anuală de impunere pentru 

PFA; 
c) adeverință eliberată de ANAF (valabil şi pentru părinții care nu au domiciliul în sectorul 

6), care să ateste că părintele nu are venituri; 
d) copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie), după caz; 
e) talon de pensie, după caz; 
f) adeverință din care să rezulte că este o persoană în căutarea unui loc de muncă, eliberată de 

Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă (bdul. Timișoara nr. 59, sector 6, 
București), după caz; 

g) copie dupa certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea; 
h) copii după certificatele de naștere ale fraților minori; 
i) copie acte de identitate pentru fiecare părinte; 
j) copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
k) copii după acte care să evidențieze situția juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească 

prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului, hotărâre 
judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de 
încredințare în vederea adopției; 

l) copia certificatului de deces a părintelui (dacă este cazul); 
m) adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, fișă de vaccinări completate de către 

medicul de familie; 

 
Art. III. Etapele admiterii copiilor: 

a) Părintele/reprezentantul legal depune la sediul D.G.A.S.P.C, din str. Cernișoara nr. 38-40, 
sector 6, online la office@dgaspc6.com sau la sediul Centrului de zi Floare de Colţ, 
cererea tip, prin care solicită includerea copilului său în cadrul centrului de zi. Cererea va fi 
însoţită de documentele necesare înscrierii conform Art. II, din prezenta procedură. În 
declarația de venituri, părintele va menționa veniturile totale ale familiei, acestea fiind baza 
de calcul în demersurile pentru acordarea serviciilor sociale, conform referatului aprobat 
pe centrele de zi din cadrul DGASPC sector 6.  

b) Centrele de zi oferă servicii gratuite pentru copiii care provin din familii al căror venit pe 
membru de familie se situează sub suma stabilită de către furnizorul de servicii sociale. 
Urmând ca, pentru cei care provin din familii care depășesc această sumă, să se achite 
costurile, în funcție de venitul pe membru de familie. În calcularea veniturilor pe membru 
de familie se vor avea în vedere toate veniturile  familiei dovedite prin acte justificative 
(adeverințe de venit, adeverințe de la ANAF etc.), dar nu vor fi luate în calcul sumele 
primite ca stimulente pentru persoanele din familie încadrate în grad de handicap. Totodată 
în calcularea veniturilor se vor avea în vedere şi alte angajamente financiare, ce pun 
familia beneficiarului în dificultate. 

c) Solicitările privind admiterea copiilor în cadrul centrelor de zi se primesc, de regulă, în 
lunile mai – iunie, totodată integrarea copiilor putându-se face în cadrul centrelor pe 
parcursul întregului an, în limita locurilor disponibile. 
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d) Cererea urmează circuitul documentelor în D.G.A.S.P.C. Sector 6: înregistrarea se face la 
registratura instituției, primind un număr unic. Repartizarea, în funcţie de locurile 
disponibile, de caz etc., este făcută de Directorul General al D.G.A.S.P.C. sector 6. 

e) În maxim 72 de ore de la înregistrarea cererii, responsabilul de caz din cadrul centrului 
întocmește raportul de evaluare inițială; 

f) Pentru situațiile care corespund criteriilor socio-economice, în vederea furnizării serviciilor  
sociale, responsabilul de caz împreună cu psihologul din cadrul centrului, va realiza o 
anchetă socială şi evaluarea psihologică iniţială. Vor fi cuprinse informații utile despre 
copil, situația familială, socială, medicală și economică a acestuia, însoțite de documente 
doveditoare. Înfomaţiile vor fi scrise atât în baza declaraţiilor familiei şi documentelor 
doveditoare cât şi pe baza observării făcute de către asistent social şi psiholog la domiciliul 
beneficiarului. În cazul unor afecțiuni/diagnostice medicale pe care le prezintă copilul, este 
obligatorie depunererea la dosar a documentelor medicale din care să reiasă diagnosticul, 
tratamentul și recomandările medicului specialist. De asemenea, în ancheta socială se vor 
face propuneri privind oportunitatea integrării copilului în cadrul centrului de zi; 

g) Raportul de anchetă socială este prezentat, într-o şedinţă multidisciplinară formată din 
şeful centrului, asistent social, psiholog, educator Montessori şi reprezentantul fundaţiei 
partenere (Bambinii in Emergenza); În urma şedinţei multidisciplinarea, a evaluării 
nevoilor beneficiarului se stabilieşte dacă au fost îndeplinite criteriile de eligibilitate şi se 
stabilieşte următoare vizită la domiciliul beneficiarului, formată din educatorul Montessori 
şi reprezentantul Fundaţiei Bambini in Emergenza; 

h) În termenul de 30 de zile de la înregistrarea cererii, responsabilul de caz din cadrul 
centrului va informa în scris, părintelui/reprezentantului legal al copilului cu privire la 
stadiul soluționării solicitării privind admiterea copilului său în cadrul centrului de zi; 

i) Dosarul social al copilului, cuprinzând cererea, raportul de evaluare inițială, ancheta 
socială, raportul Fundaţiei Bambini in Emergenza și alte acte justificative (adeverințe de 
venit,etc.), va fi analizat de către echipa multidisciplinară, formată din șeful de centru, 
asistentul social, psiholog, educator Montessori şi reprezentatul Fundaţiei Bambini in 
Emergenza, care va analiza îndeplinirea criteriilor de admitere, starea de sănătate a 
copilului; 

j) După deciderea admiterii, se va întocmi  un referat de specialitate prin care se va propune 
includerea copilului/copiilor în cadrul centrului de zi, care va fi trimis, spre 
aprobare/avizare, Directorului Executiv al Direcție de Strategii și Comunicare; 

k) După aprobarea referatului de specialitate, asistentul social al centrului de zi informează, în 
scris, părintele/reprezentantul legal care a făcut solicitarea, în legătură cu 
admiterea/respingerea copilului în cadrul centrului de zi, menționând și motivul respingerii 
solicitării;  

l) Admiterea în centru se realizează în baza dispoziției de admitere, emisă de Directorul 
General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 în baza căreia se va întocmi contractul pentru acordarea 
de servicii sociale. Contractul va fi însoțit de o anexă, privind Regulamentul de ordine 
interioară. 
 

Art. III. (a) Condiții excepționale : 

(1) Cazurile apărute pe parcursul anului ale părinților/reprezentanților legali: deces, boală, risc 
de separare (dovedite prin documente); 
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(2) Cazurile în care copilul primește recomandarea Centrului Municipiului București de 
Resurse și Asistență Educațională de a continua învățământul preșcolar și peste vârsta de 6 ani; 

(3) Cazurile în care copilul prezintă anumite afecțiuni/diagnostice medicale, care urmează un 
program de terapie și pentru care specialistul recomandă includerea în colectivitate, într-o 
grădiniță cu program normal, cu copii de  aceeași vârstă, în vederea integrării în colectivitate (cu 
respectarea recomadării de a beneficia de shadow/însoțitor la activitățile de la centru). 

Art. IV. Alte informaţii: 
Art. IV. (a) Situaţii admitere 

(1) Ordinea admiterii în centru se face în funcție de data înregistrării cererii, având 
prioritate copiii care au dificultăți sociale, rezultate din ancheta socială (copiii care beneficiază de 
o măsura de protecție – plasament,  familii cu mai mulți copii, familii monoparentale, copii care au 
un frate inclus în programul centrului); 

(2) În cazul solicitărilor de admitere pentru copii gemeni /tripleți, se va completa câte un 
dosar pentru fiecare copil; 

Art. V  Costuri 

(1) Subvenționarea totală sau parțială a costurilor aferente frecventării centrului de 
zi este suportată de către Consiliul Local sector 6, în funcție de venitul pe membru de 
familie; Pentru situațiile în care familia achită integral costurile aferente contribuției nu mai 
este necesară efectuarea anchetei sociale; pentru copilul în cauză se va emite dispoziția de 
admitere, în care se va stipula că pentru copilul respectiv se vor achita integral costurile 
aferente frecventării centrului de zi de către părinți/reprezentanți legali.  

Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite constituie cota-parte din costul 
total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul 
serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale şi se stabileşte astfel: 

          - Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie de pana la 1450 lei pe membru de 
familie se vor acorda servicii gratuite; 

          - Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie intre 1450 lei – 1700 lei se vor 
achita 30% din costuri; 

          - Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie intre 1700 lei – 2000 lei se vor 
achita 50% din costuri; 

          - Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie peste 2000 lei se vor achita integral 
costurile; 

(2) În situația în care apar modificări în ceea ce privește situația socio-economică a familiei 
respective, asistentul social al centrului va efectua o nouă evaluare și va propune schimbarea 
serviciilor oferite  în funcție de această evaluare și/sau modificarea contribuției pe care o va plăti 
familia  pentru serviciile sociale oferite copilului.  

(3) În cazul în care, la includerea în programul centrului părintele achită integral costurile, 
iar în urma reevaluării situației socio-economice se modifică contribuția, este necesară efectuarea 
anchetei sociale în care vor fi cuprinse informații utile despre copil, situația familială, socială și 
economică a acestuia. 
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(4) Familiile copiilor care frecventează programul centrului pot fi scutiți de la plata 
costurilor aferente serviciilor acordate în situația în care nu pot suporta costurile sau copilul 
necesită, pe termen lung (program de terapie specializată). Scutirea de la plata contribuției se face 
în urma solicitării părintelui/reprezentantului legal, iar asistentul social al centrului va întocmi un 
referat de specialitate în care se va prezenta situația socio-economică a familiei și prin care va 
propune scutirea totală/parțială a contribuției pe care trebuie să o achite familia. Referatul va fi 
trimis, spre aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C. În baza referatului aprobat se va 
întocmi dispoziția în care se va stipula contribuția care trebuie achitată pentru copilul respectiv de 
către părinți/reprezentanți legal; 

(5) Părinții care achită costurile aferente pentru serviciile oferite pot solicita eșalonarea 
plății, atunci când sunt situația economică a familiei o impune (alte cheltuieli ale familiei, situații 
medicale, etc). Acest lucru este se face prin solicitare scrisă a părintelui/reprezentatului legal, în 
care este stipulat motivul solicitării și perioada pentru care solicită eșalonarea; 

(6) Fiecare părinte care se încadrează la plata integrală/parțială a contribuției pentru 
serviciile acordate va completa un angajament de plată. Prin semnătura lui îşi dă acordul cu privire 
la contribuția ce trebuie achitată și data limită până la care va achita suma datorată, pe luna în curs 
pentru luna precedentă. 

Art. VI    

(1) Asistentul social al centrului întocmește pentru fiecare copil admis planul de servicii, 
semnat de asistentul social, șeful de centru, Directorul Executiv și Directorul General al instituției. 

(2) Reprezentanții centrului de zi vor întocmi pentru fiecare copil un program personalizat 
de intervenție și program personalizat de educație; 

(3) Lunar, centrul va înainta  serviciilor responsabile cu monitorizarea activității Centrului 
din cadrul D.G.A.P.C. Sector 6, privind situația cazurilor admise, precum și a celor care nu mai 
frecventează programul centrului; 

Art. VII  

           (1) Când beneficiarul (copilul) urmează să împlinească vârstă de 6 ani, asistentul 
social va întocmi un referat aprobat de Directorul General. În baza referatului, familiei i se 
va comunica, cu 90 de zile înainte de împlinirea vârstei de 6 ani, încetarea acordării de 
servicii sociale, începând cu anul solicitat în reînscriere de către părinţi/reprezentanţi legali.  

         (2) Excepţie fac situaţiile prevăzute în Art. III. (a) poz. (3) şi (4). 

 
Director General 

Gabriela SCHMUTZER 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 


