
Consiliul Judeţean Hunedoara 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului 

 Nr.16007 / 29.05.2020 

 

Comunicat de presă 

 

La mulți ani tuturor copiilor! 

 

Luna iunie aduce tuturor copiilor momente fericite alături de cei dragi, petrecere și voie bună,   

surprize și dulciuri, dorințe și recompense.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara sărbătorește alături de  

copii în luna iunie două evenimente deosebite:  1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului și 2 Iunie - 

Ziua Națională a Adopției. 

Cu ocazia zilei de 1 Iunie, DGASPC Hunedoara organizează pentru toți cei 126 copii cu 

măsură de protecție aflați în centrele de plasament concursuri, activități de recreere și petrecere a 

timpului liber, mese festive, cu respectarea regulilor impuse de actuala stare epidemiologică,  astfel:  

- pentru copiii cu dizabilități aflați cu măsură de protecție în centrele din Hunedoara se vor 

organiza jocuri recreative, se vor confecționa măști și coifuri, vor fi acordate diferite recompense, 

concursuri sportive (aruncare la coș, întreceri de viteză pe traseu scurt, săritura cu coarda și desene 

pe asfalt și hârtie) și mese festive, cu cântece și muzica preferată a copiilor,  

- de concursuri de cântece și poezii vor avea parte și copiii din Centrul de Plasament Lupeni, 

jocuri și întreceri sportive în curtea centrului, desene pe asfalt, urmate de un bal mascat și o masă 

festivă cu tort și răcoritoare, 

- la Centrul de Plasament Orăștie se vor organiza desene pe asfalt, sărituri cu coarda, întreceri 

de viteză și cu rolele, jocuri sportive, recitări de poezii, urmate de o masă festivă și minidiscotecă, 

- copiii de la Centrul de Plasament pentru copilul cu handicap Vulcan și Apartamentul familial 

Vulcan se vor bucura de o drumeție la Cabana Căprișoara, concursuri de desene pe asfalt, masă 

festivă și carnaval cu măști. 

De asemenea și cei 516 copii aflați în plasament familial/tutelă și cei 236 copii aflați în 

plasament la asistent maternal profesionist vor sărbători ziua de 1 Iunie în cadrul familiilor.  

De 2 iunie - Ziua adopției va fi organizat pentru părinții adoptatori un grup închis pe rețeaua de 

socializare Facebook, dedicat pentru schimbul de impresii între părinți, între părinți și specialiști din 

cadrul serviciului, pentru postarea de informații și noutăți în domeniul adopției etc.   

În primul trimestru al anului 2020, 15 familii/persoane care și-au dorit să adopte copii au fost 

atestate ca familii/persoane apte pentru adopție, 7 copii au fost încredințați în vederea adopției și 

pentru 5 copii s-a finalizat adopția. 

 
Copilăria este anotimpul inocenței, speranțelor și viselor neîngrădite. 

 
DGASPC Hunedoara urează tuturor copiilor – La mulți ani! 
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