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ANEXA NR.3 

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

 
 
 

 

PROCEDURA  DE ÎNCETAREA  ACORDĂRII SERVICIILOR 

în cadrul Centrului de zi Floare de Colţ 

 

  
 Prezenta procedură stabileşte situaţiile în care încetează acordarea serviciilor sociale către 
beneficiar şi modalităţile de realizare.  

 

Art. I Închiderea cazului se face când: 

(1) Copilul a împlinit vârsta de 6 ani; 
(2) Copilul nu mai are domiciliul în sectorul 6; 
(3) La cererea în scris a părinţilor, prin care solicită furnizorului de servicii sociale, încetarea 

acordării acestora; 
(4) În cazul în care părintele/reprezentantul legal nu solicită reînscrierea copilului, o dată cu 

expirarea perioadei de acordare a serviciilor sociale stipulate în contract; 

Art. II Situaţii excepţionale 

(1) Atunci când copilul nu se adaptează și/sau prezintă tulburări de comportament, după  
finalizarea perioadei de 60 de zile acordate pentru adaptare, la recomandarea psihologului și a 
echipei multidisciplinară; 

(2) Atunci când copilul poate pune în pericol atât siguranța propie cât şi a celor din jur, chiar şi în 
urma demersurilor făcute de câtre furnizorul de servicii sociale, atât pentru beneficiar cât şi 
pentru familie/reprezentanţi (consiliere, formări etc.) 

(3) Se constată că cerinţele educaţionale necesare copilului, nu sunt disponibile în centru; 
(4) Copilul care acumulează într-o lună 15 absențe, consecutiv care nu pot fi motivate prin 

documente justificative (scutire medicală, etc.); 
(5) Părinții/reprezentanții legali ai beneficiarului refuză evaluarea/consilierea psihologică a 

copilului, atunci când situația o impune (în baza raportului întocmit de echipa pluridisciplinară 
a centrului); 

(6) Părinții nu depun la dosar documente locative valabile; 
(7) Părinţii nu prezintă documentele solicitate de către furnizorul de servicii sociale (documente 

financiare, documente medicale, etc.) şi nu susţin demersurile efectuate pentru integrarea şi 
adaptarea copilului în colectivitate precum şi a respectării regulilor de frecventare a unei 
colectivităţi; 

(8) Părinții/reprezentații legali ai beneficiarilor nu furnizează informațiile solicitate/furnizează 
informații eronate (fals în declarații); 
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(9) Părinții/reprezentanții legali ai beneficiarilor care nu achită costurile aferente programului 
timp de trei luni consecutiv. Sunt exceptate cazurile care întâmpină dificultăți financiare 
neprevăzute și dovedite prin documente justificative; 
Beneficiarii care nu respectă programul centrului, 08.00-16.00 și care depășesc de trei ori 
programul de intrare în colectivitate (08.40) și programul de ieșire din centru (16.00), își pot 
pierde acordarea serviciilor sociale. 

În aceste situații, în baza raportului întocmit de echipa pluridisciplinară și a referatului de 
specialitate întocmit de asistentul social, se emite dispoziția (Anexa 2 A) de încetare a acordării 
serviciilor sociale emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. sector 6. 

Dosarul de încetare a serviciilor sociale se regăseşte la sediul centrului. 

Centrul va trimite semestrial, serviciilor publice de asistenţă socială lista beneficiarilor ce nu mai 
fac parte din program, liste ce se vor regăsi şi la sediul centrului. 
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