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Minuta şedinţei din data de 24 mai 2016 

privind dezbaterea publică a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Normelo rmetodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi 

activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii 

adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine 

de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale 

 

În data de 24 mai, între orele 10.00-13,00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie (A.N.P.D.C.A.) din B-dul Ghe. Magheru, nr. 7, et.1, a avut 

loc dezbaterea public privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi 

activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii 

adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine 

de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale. 

La dezbatere au participat reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice (M.M.F.P.S.P.V.), Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie (A.N.P.D.C.A), organismelor private române autorizate în domeniul 

adopţiei interne (Asociaţia Catharsis, AsociaţiaTzuby's Kids, Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale), reprezentanţi ai organismelor neguvernamentale active în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului (Alianţa România fără Orfani, Asociaţia Casa Speranţei, 

Fundaţia Kiwi-Casa Bucuriei Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Familiei,) precum şi 

dna. Liliana Roşu în calitate de consultant UNICEF şi dl.av. Radu Mocanu. 

Şedinţa a fost deschisă de către secretarul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie, doamna Gabriela Petrescu, care a adresat mulţumiri celor 

prezenţi pentru participarea lor la dezbaterea public şi pentru interesul acordat proiectului 

de act normativ. Totodată, doamna Petrescu a subliniat importanţa implementării efective 

a modificărilor aduse de legea adopţiei prin elaborarea unei legislaţii secundare care să 

cuprindă detalierea şi clarificarea adecvată a tuturor aspectelor conţinute în legislaţia 

primară. 

Ulterior, doamna Nicoleta Curelaru, Şeful Serviciului Juridic-Contencios din cadrul 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a prezentat structura 

generală a proiectului de act normative precum şi principalele elemente de noutate ale 
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acestuia. De asemenea, doamna Curelaru a subliniat faptul că dispoziţiile conţinute de 

proiectul supus dezbaterii au avut ca scop flexibilizarea procedurilor administrative de 

instrumentare a cererilor de adopţie, întărirea/clarificarea rolului profesioniştilor implicaţi 

din cadrul serviciilor sociale publice şi private (manageri de caz, responsabili de caz din 

cadrul serviciilor de adopţie, responsabili de caz din cadrul organismelor private 

autorizate) precum şi diminuarea numărului de formulare utilizate în procedura adopţiei.  

Au fost punctate următoarele elemente de noutate aduse de proiectul de act normativ 

supus dezbaterii:  

 Prelungirea termenului de valabilitate de la 1 an la 2 ani pentru autorizațiile 

eliberate organizaţiilor private române şi străine pentru a desfăşura activităţi în 

cadrul procedurii adopţiei interne şi respectiv internaţionale.  

 Întărirea rolului managerului de caz în instrumentarea cazurilor copiilor pentru care 

adopţia este considerată a fi cea mai bună soluţie. Asfel, conform noilor 

reglementări, managerul de caz este profesionistul care va decide cu privire la 

adopţia împreună/separată a fraţilor,având totodată obligaţia identificării fraţilor 

aflaţi în sistemul de protecţie specială ce îndeplinesc cerinţele legale pentru 

declararea adoptabilităţii, în vederea formulării unei singure cereri de deschidere a 

procedurii adopţiei pentru aceştia.  

 De asemenea, managerului de caz îi revine obligaţia de a informa persoanele alături 

de care copilul a avut viaţă de familie o perioadă de cel puţin 6 luni cu privire la 

stabilirea adopţiei ca finalitate a intervenţiei realizate în favoarea copilului, 

referitor la prioritatea de care pot beneficia în cazul în care doresc să îl adopte 

precum şi cu privire la documentele necesare şi durata procedurilor de adopţie.  

 Totodată, după luarea în evidenţa compartimentului adopţii a cazului copilului, 

managerului de caz al acestuia îi revine obligaţia de a actualiza ori de câte ori este 

necesar informaţiile referitoare la acesta, astfel încât să existe date suficiente şi 

relevante pentru aprecierea corectă a nevoilor copilului şi identificarea familiei care 

poate răspunde acestora.   

 Stabilirea unor responsabilităţi mai clare şi exclusive pentru profesioniştii de la 

nivelul compartimentului adopţii care nu vor mai putea îndeplini simultan rolul de 

responsabil de caz al copilului şi responsabil de caz al adoptatorului/adoptatorilor. 

Prin această reglementare s-a urmărit eliminarea conflictului de rol care putea 

inteveni în situaţia în care acelaşi profesionist era desemnat responsabil de caz 

pentru copil şi responsabil de caz al adoptatorului aceluiaşi copil.  

 Simplificarea etapei de informare prealabilă depunerii cererii de evaluareşi 

flexibilizarea derulării celor trei etape ale evaluării realizate în vederea obţinerii 

atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie (diminuarea formularisticii şi 

eliminarea dispoziţiilor referitoare la modul efectiv de exercitare a profesiei de 

asistent social/psiholog); 

 Posibilitatea depunerii de către potenţialii adoptatori a cererii de evaluare în 

vederea obţinerii atestatului pentru adopţie şi la nivelul organismelor private 

autorizate să deruleze activităţi în domeniul adopţiei interne care au încheiat 

convenţie cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

(D.G.A.S.P.C); 



 Modificarea atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie care va  certifica 

capacitatea de bun părinte a solicitantului şi nu ce copil poate adopta acesta. 

Caracteristicile copilului pentru care adoptatorul poate fi un bun părinte vor fi 

cuprinse în raportul final de evaluare al acestuia;  

 Constituirea comisiei desoluţionarea contestaţiilorformulate la propunerea de 

neeliberare a atestatului din care vor face parte reprezentanţi ai Colegiului 

Psihologilor din România, Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie precum şi 

reglementarea modului de funcţionare a acesteia; 

 Desemnarea aceluiaşi responsabil de caz pentru fraţii pentru care a fost stabilită 

adopţia ca finalitate a intervenţiei; 

Iniţierea etapei de potrivire de către serviciile sociale judeţene prin accesarea listei 

conţinânând persoanele atestate la nivel naţional, fără intervenţia Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie în cazul fraţilor inseparabili, lista este 

comună.  

 În liste sunt incluse cu prioritate rudele până la gradul al patrulea al copilului, 

persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie o perioadă de cel 

puţin 6 luni precum şi persoanele care au adoptat/se află în procedură de adopţie cu fraţi 

ai copilului.  

Stabilirea unui termen de maximum 7 zile pentru realizarea potrivirii iniţiale dintre copil şi 

adoptatorul selectat din listă, la finele căreia este completată fişa sintetică de potrivire. 

Analiza informaţiilor necesare completării fişei se realizează de către responsabilul de caz 

al copilului în colaborare cu psihologul şi responsabilul de caz al adoptatorului/familiei 

adoptatoare, cu consultarea managerului de caz şi, după caz, a persoanei de referinţă a 

copilului. 

Promovarea adopţiei copiilor greu adoptabili prin: 

 Crearea în Registrul Naţional pentru Adopţii (R.N.A.) a unei secţiuni distincte care 

conţine profilul copiilor. Din categoria copiilor greu adoptabili fac parte acei copii 

pentru care în termen de 9 luni de la rămânerea definitivă a sentinţei de deschidere 

a procedurii adopţiei nu a fost identificat un adoptator/familie adoptatoare (motivat 

de faptul că nu s-a reuşit realizarea potrivirii practice sau a fost revocată sentinţa 

de încredinţare în vederea adopţiei) precum şi copiii pentru care lista generată de 

R.N.A. conform criteriilor de potrivire nu conţine timp de 3 luni consecutiv, nici un 

adoptator/familie adoptatoare atestată; 

 Includerea în profilul copilului greu adoptabil din cadrul Registrul Naţional pentru 

Adopţii a unei fotografii actuale a copilului sau după caz, a unei imagini 

reprezentantive aleasă împreună cu acesta, precum şi a unei prezentari succinte a 

copilului, a abilităţilor şi nevoilor sale; 

 Posibilitatea accesării, la nivelul direcţiilor, a profilului copiilor greu adoptabili de 

către adoptatori şi, în situaţia în care aceştia doresc să demareze adopţia unui copil 

din profil, reglementarea pentru aceste situaţii a unei proceduri speciale destinate 

etapei depotrivire; 



 Posibilitatea identificării unui adoptator atât prin intermediul accesării listei 

generate de Registrul Naţional pentru Adopţii cât şi prin intermediul utilizării 

profilului copiilor greu adoptabili; 

În cadrul procedurii adopţiei internaţionale, etapa de potrivire iniţială dintre copil şi 

adoptator este similară celei din adopţia internă. De asemenea, etapa de potrivire iniţială 

pe liste din cadrul procedurii adopţiei internaţionale se realizează simultan cu demersurile 

de potrivire din cadrul procedurii adopţiei interne vizând accesarea şi utilizarea profilului 

copilului greu adoptabil. 

Criteriile de potrivire iniţială în procedura adopţiei internaţionale sunt:adopţia unui frate 

sau a unei surori a copilului, adopţia unui alt copil din România, vârsta copilului, numărul 

de copii pe care familia îi poate îngriji, sexul copilului, starea de sănătate şi nivelul de 

dezvoltare al copilului. 

Precizarea procedurii de plată a indemnizaţiei care se acordă adoptatorului pe perioada 

concediului de acomodare (instituţii competente, termene de depunere şi soluţionare a 

cererii de acordare a indemnizaţiei) 

Menţionarea informaţiilor şi documentelor care sunt încărcate în Registrul Naţional pentru 

Adopţii, a modalităţilor de accesarea acestuia şi a persoanelor responsabile de actualizarea 

informaţiilor. A fost subliniat faptul că Registrul Naţional pentru Adopţii oferă posibilitatea 

realizării directe, on-line, a potrivirii inițiale între copiii adoptabili și familiile atestate, 

lista adoptatorilor pentru fiecare copil fiind generată și vizualizată instantaneu la nivelul 

compartimentului de adopții care răspunde de copil, aspect care conduce la scurtarea 

duratei etapelor administrative din cadrul procedurii adopţiei.  

În cadrul dezbaterilor ulterioare, participanţii au formulat o serie de observaţii şi 

propuneri, după cum urmează: 

Exceptarea organismelor private autorizate să desfăşoare doar activităţi de promovare a 

adopţiei interne în comunitate de la condiţia de a fi înscrise în registrul de evidență a 

prelucrărilor de date cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, cu modificările și completările ulterioare; 

Completareadispoziţiilor legale cu prevederi vizând demersurile minime necesar a fi 

realizate în vederea identificării şi găsirii rudelor până la gradul al patrulea ale copiilor. 

Corelat cu acest aspect s-a propus limitarea obligaţiei căutării rudelor până la gradul al 

patrulea pe linie ascendentă, apreciindu-se că astfel de eforturi sunt lipsite de finalitate 

dată fiind diferenţa de vârstă şi diluarea relaţiilor de familie/emoţionale.  

Reducerea de la 30 la 15 zile a termenuluiprevăzut de art. 96 din Normele metodologice, 

aprecindu-se că este dificil pentru rudele copilului aflate în străinătate să aibă relaţii 

directe cu copilul o perioadă de minimum 30 de zile.   

Includerea voluntarilor şi a celorlalte persoane care în virtutea activităţilor desfăşurate 

relaţionează cu copiii din sistemul de protecţie special în categoria persoanelor care au 

prioriate la adopţia acestora; 

Eliminarea obligaţiei ce revine organismelor private autorizate în domeniul adopţiei interne 

de a încheia convenţii de colaborare cu direcţiile judeţene de asistenţă social şi protecţia 



copilului pentru a putea desfăşura activităţile pentru care au obţinut autorizarea, obligaţia 

transmiterii acestor convenţii către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie să revină la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

şi nu la Oficiul de Protecție a Consumatorului. 

Modificarea art. 2, pct. 4 din proiectul de Hotarâre de Guvern supus dezbaterii şi 

eliminarea din lista documentelor necesar a fi depuse de organismele private române în 

vederea obţinerii autorizării de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei interne a unor 

copii după contractele de muncă ale asistenţilor maternali angajaţi. S-a argumentat că ar 

fi suficientă depunerea unor copii după acreditări/licenţele de funcţionare ale serviciilor 

dezvoltate, (parţial). 

Completarea art. 2, pct. 8 din proiectul de Hotarâre de Guvern supus dezbaterii cu o nouă 

literă f) care să permit implicarea reprezentanţilor organismului privat autorizat în etapa 

de potrivire iniţială şi practică din procedura adopţiei, pentru acele persoane/familii 

atestate a căror cerere de evaluare în vederea obţinerii atestatului pentru adopţie a fost 

instrumentată de respectivul organism privat.  

Corelat cu aspectul menţionat de la punctul anterior s-a propus şi eliminarea art. 22 din 

Normele metodologice, apreciindu-se că schimbarea responsabilului de caz al familiei din 

cadrul organismului privat autorizat şi nominalizarea unui nou responsabil de caz din cadrul 

direcţiei afectează adoptatorii care nu vor avea o relaţie de încredere/cunoaştere cu 

profesionistul din cadrul direcţiei, deşi acesta va devein principalul lor interlocutor în 

procedura adopţiei.   

Modificarea art. 1 lit. c) şi d) din Normele metodologice în sensul eliminării posibilităţii de 

desemnare a psihologului ca responsabil de caz al copilului şi respectiv al familiei. S-a 

apreciat că acesta este un atribut ce revine exclusive asistentului social din cadrul 

compartimentului de specialitate; 

Eliminarea dispoziţiilor art. 1 lit. c) teza a II a ale Normelor metodologice motivat de 

faptul că activităţile specific derulate în cadrul procedurilor de adopţies unt de 

competenţa exclusivă a reprezentanţilor compartimentului de specialitate care, pe baza 

experienţei şi specializării dobândite, au dezvoltat abilităţi şi metode de lucru specializate 

în acest domeniu de natură să crească calitatea şi profesionalismul intervenţiei. 

Modificarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Normele metodologice în sensul tabilirii 

responsabilităţii întocmirii şi asumăriir aportului final de evaluare al persoanei/familiei 

care solicit atestatul în sarcina exclusivă a responsabilului de caz al familiei şi nu de către 

ambii membrii ai echipei de evaluare; 

Clarificarea prevederilor art. 16 alin. (2) din Normele metodologice, apreciindu-se că 

textul propus în proiect nu indică dacă documentaţia necesar a fi transmisă direcţiei 

competente să elibereze atestatu lurmează a fi comunicată în original sau în copie.   

Completarea prevederilor art. 56 alin. (1) din Normele metodologice în sensul 

reglementării posibilităţii ca organismele private autorizate în domeniul adopţiei interne să 

se implice în identificarea unor adoptatori/familii adoptatoare pentru copiii greu 

adoptabili.  

Completarea prevederilor art. 57 alin. (1) din Normele metodologice învederea extinderiid 

reptului de a accesa profilul copiilor greu adoptabili conţinut de Registrul Naţional pentru 



Adopţii şi către reprezentanţii organismelor private autorizate să desfăşoare activităţi în 

domeniul adopţiei interne.  

Completarea şi clarificarea prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice 

apreciindu-se că textul propus nu precizează clar dacă responsabilitatea monitorizării 

evoluţiei copilului înperioada de încredinţare în vederea adopţiei revine responsabilului de 

caz al copilului sau celui al familiei.  

Reglementarea posibilităţiic a un copil să poată fi adoptat direct din cadrul familiei 

biologice/maternitate, pentru a fi evitată plasarea sa în cadrul sistemului de protecţie 

specială, apreciindu-se că în acest mod sunt evitate traume suplimentare ale copilului.  

Reglementarea adopţiei deschise, apreciindu-se că aceasta ar putea fi o soluţie pentru 

copiii cu vârste mai mari.  

Suplimentar, pe parcursul dezbaterilor au fost purtate discuţii referitoare la cazuri 

punctuale, reprezentanţilor Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

Adopţie fiindu-le solicitate şi clarificări/puncte de vedere referitoare la modul concret de 

realizare a managementului de caz pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială. 

 

Sesiunea de dezbatere publică a fost închisă de doamna Gabriela Petrescu, Secretarul 

General al Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie care a 

mulţumit participanţilor pentru observaţiile şi propunerile formulate şi pentru interesul 

acordat domeniului adopţiei.  

 

 

 


