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Popescu Mihai Ioan, Pre edinteș

Asocia ia GRADOț

PROCEDURA DE ÎNCETARE A ACORDĂRII SERVICIILOR

Scopul  procedurii  este  cunoa terea  de  către  beneficiari/  apar inători  sau  orice  persoanăș ț
interesată  a  situaţiilor  în  care  încetează/  se  sistează  acordarea  serviciilor  către  beneficiar  şi
modalităţile de realizare a acestui lucru.

În urma reevaluării sociale, responsabilul de caz poate propune, în baza unui referat 
argumentat, sistarea serviciilor oferite beneficiarului. Referatul se semnează de managerul de 
proiect. În baza referatului, reprezentantul legal al GRADO dispune încetarea sau sistarea 
serviciilor.

Încetarea/ Sistarea serviciilor se dispune în cazurile următoare: 

 când obiectivele stabilite pentru reintegrarea sociala a persoanelor condamnate penal au 
fost atinse

 din raţiuni de ordin social, când în urma reevaluării se constată că nevoile beneficiarului 
nu mai pot fi satisfăcute;

 când serviciile oferite nu mai corespund nevoilor beneficiarului;

 de comun acord cu beneficiarul, la cererea acestuia;

 pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru personal;

 în cazuri de forţă majoră;

 cînd „Serviciului de consiliere i informare a persoanelor condamnate penal”ș  î i ș
încetează activitatea;

 alte situaţii prevăzute în Contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi 
beneficiar.

Sistarea intervine de drept în caz de deces al beneficiarului.

Dispozi ia de sistare sau încetare a serviciilor se comunică în 5 zile de la emitere beneficiarului.ț

Dispozi ia de sistare a serviciilor se depune la Dosarul beneficiarului care se arhivează de către ț
serviciu, conform prevederilor legale.
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