
Pași necesari pentru a putea adopta 

Atestarea ca persoană/familie aptă pentru adopție 

Dacă v-ați gândit să adoptați, vă puteți adresa 

Serviciului Adopții, postadopții, din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului 

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

După această etapă, puteți depune cererea privind 

eliberarea atestatului pentru adopţie  însoţită de 

câteva documente. 

Va urma un proces de evaluare psiho-socială şi 

ședințe de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de 

cauză a rolului de părinte, pe durata a maximum 90 de 

zile. 

În sprijinul demersului dumneavoastră puteți 

beneficia de timp liber acordat de angajator, fără 

diminuarea drepturilor salariale, pentru realizarea 

evaluării și/sau a etapei de potrivire practică, în limita a 

maximum 40 ore/an. 

Atestatul are o valabilitate de 5 ani de zile și se 

eliberează dacă pe parcursul evaluării psiho-sociale, nu 

se identifică impedimente la adopție.  

Dacă nu se reușește identificarea unui copil, vor 

avea loc reevaluări anuale ale condiţiilor care au stat la 

baza eliberării atestatului şi a criteriilor de potrivire. 

 

Potrivirea iniţială 

În această etapă se identifică şi se selectează 

persoana/familia atestată care, din punct de vedere al 

criteriilor de potrivire iniţială, corespunde nevoilor unui 

copil. 

Criteriile de potrivire luate în considerare pentru 

includerea unui adoptator în lista unui copil sunt: 

a) vârsta copilului; 

b) sexul copilului; 

c) numărul de copii pe care persoana/familia îi poate 

îngriji; 

d) starea de sănătate a copilului. 

 

Potrivirea practică 

Acest pas presupune facilitarea contactului direct cu 

copilul, prin întâlniri la domicilul său ori în alte locații. 

Întâlnirile au drept scop realizarea treptată a 

acomodării copilului/copiilor cu adoptatorul/familia 

adoptatoare.  

 

 

Dacă intrați în proces de potrivire cu un copil din alt 

județ, puteți beneficia de decontarea cheltuielilor de 

transport și cazare, în anumite condiții. 

Desfășurarea optimă a potrivirii practice conduce la 

încredinţarea copilului în vederea adopţiei. 

 

Profilul public al copilului adoptabil 

Profilul public al copiilor adoptabili cuprinde copii 

pentru care nu s-a reuşit identificarea unei    

persoane/familii adoptatoare potrivite, dar care așteaptă 

șansa de a avea o familie!  

E important să fiți deschiși! Orice copil merită o 

șansă! 

În profilul fiecărui copil veți regăsi o prezentare 

succintă a abilităţilor, nevoilor şi trăsăturilor de 

personalitate, a nevoilor de sănătate actuale, a nevoilor 

educaționale și emoționale, precum și o fotografie sau o 

imagine reprezentativă. Pentru fraţii ce urmează a fi 

adoptaţi împreună, profilul este comun. 

 
Doar dacă sunteți atestați ca persoană/familie aptă 

pentru adopție aveți posibilitatea de a accesa profilul 

acestor copii, prin intermediul Serviciului Adopții, 

postadopții, din cadrul D.G.A.S.P.C. 

 

Accesarea profilului public al copiilor vă poate 

da posibilitatea imediată de a intra în potrivire 

practică cu un copil sau cu grupe de frați adoptabili 

împreună! 

 

 

 

Încredințarea copilului în vederea adopției 

  Instanța este cea care hotărăște încredințarea 

copilului la adoptatori, pentru o perioadă de 90 de zile. 

În acest timp veți menține legătura cu specialiștii 

Serviciului Adopții, postadopții, care vă vor vizita 

periodic pentru a vă îndruma la nevoie. 

  Pentru a vă acomoda cât mai bine cu copilul, puteți 

beneficia de concediu de acomodare, cu o durată de 

maximum 1 an de zile și de plata unei indemnizaţii 

lunare. 

 

Încuviințarea adopției 

Tot instanța este cea care hotărăște încuviinţarea 

adopției, cu exprimarea consimțământului 

dumneavoastră și a copilului ce a împlinit 10 ani.  

Acum dobândiți drepturile și obligațiile părintești 

depline și încetează definitiv rudenia copilului faţă de 

părinţii săi fireşti. Trebuie să îi întocmiți copilului noul 

certificat de naștere! 

O data cu încuviinţarea adopţiei, fiecare copil 

beneficiază, de o indemnizaţie de sprijin lunară, dacă se 

află în una dintre următoarele situaţii:  

a) are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;  

b) este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu;  

c) face parte dintr-un grup de 2 fraţi adoptabili 

împreună. 

Indemnizaţia de sprijin se majorează cu 50% dacă 

copilul se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) are împlinită vârsta de 7 ani;  

b) este încadrat în grad de handicap accentuat sau 

grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;  

c) face parte dintr-un grup de cel puţin 3 fraţi 

adoptabili împreună. 

 Dacă sunt întrunite două dintre condiţiile de mai 

sus, cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 

75%, iar dacă sunt întrunite cumulativ primele condiţii 

sau următoarele, cuantumul indemnizaţiei de sprijin se 

majorează cu 100%. 

 

Monitorizarea postadopție 

Trimestrial, pe o perioadă de cel puţin 2 ani după 

încuviinţarea adopţiei, se realizează monitorizarea 

postadopţie. 

În această etapă, dacă există recomandări din partea 

unui specialist pentru necesitatea asigurării unor servicii 

de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de 

altă natură puteți beneficia, pentru fiecare copil adoptat, 

de o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei/an. 

https://www.dgaspchd.ro/documente/adoptii2020/cerere%20in%20vederea%20atestarii.doc
https://www.dgaspchd.ro/documente/adoptii2020/cerere%20in%20vederea%20atestarii.doc


 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI HUNEDOARA 

 

 

Pentru informații suplimentare puteți accesa  

site-ul web: http://www.dgaspchd.ro 

sau 

vă puteți adresa personal  

ori prin poșta electronică  

la următoarele date de contact: 

 

Serviciului Adopţii, postadopţii 

Mun. Deva, str. Piața Gării, nr. 9A, cod 330182 

tel.0723193276 / 0254.233.340 / 0254.233.341 

Fax.0254.234.384 

e-mail: dgaspchd@gmail.com 

adoptiihd@gmail.com 

 

septembrie 2021  

 

Documente 

necesare soluţionării cererii de evaluare ca    

persoană/familie aptă pentru adopție: 

 

   a) copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul 

de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de 

rezidenţă permanentă; 

    b) declaraţie autentică pe propria răspundere cu 

privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul 

României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii 

de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat 

să depăşească 3 luni; 

    c) copie, certificată de pe certificatul de naştere; 

    d) copie, certificată de pe certificatul de căsătorie sau 

hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este 

cazul; 

    e) copie de pe titlul de proprietate sau alt document 

care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei; 

    f) certificatul de cazier judiciar; 

    g) adeverinţe de venit sau alte documente care atestă 

veniturile solicitantului/solicitanţilor; 

     h) certificat medical /adeverinţă /medicală 

eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de 

sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de 

rezultatul evaluării psihiatrice; 

     i) declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de 

adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii, 

după caz; 

     j) declaraţie autentică pe propria răspundere din care 

să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/nu sunt 

decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi 

referitor la faptul că nu are/nu au copil/copii în sistemul 

de protecţie specială; 

k) certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu 

care locuieşte solicitantul; 

l) certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de 

medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte 

persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea 

eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul 

evaluării psihiatrice. 

mailto:dgaspchd@gmail.com
mailto:adoptiihd@gmail.com

