NOUTĂȚI ÎN MATERIA ADOPȚIEI

I. CONCEDIU DE ACOMODARE
- poate beneficia de concediu de acomodare cu durata de maximum 1 an, adoptatorul
sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse
impozitului pe venit, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz,
activităţi independente sau activităţi agricole;
- concediul și indemnizația se acordă unuia singur dintre soții familiei adoptatoare;
- se va acorda un singur concediu de acomodare și o singură indemnizație, chiar dacă
persoana/familia are în încredințare în vederea adopției doi sau mai mulți copii;
- indemnizaţia, precum şi concediul de acomodare se acordă proporţional, în funcţie de
numărul zilelor calendaristice rămase de la data la care a fost pusă în executare
hotărârea judecătorească privind încredinţarea în vederea adopţiei şi până la împlinirea
duratei maxime prevăzute de lege pentru acordarea concediului de acomodare sau, după
caz, până la împlinirea termenului pentru care a fost acordat;
- pot beneficia de acest concediu numai persoanele/familiile pentru care este obligatorie
parcurgerea etapei de încredinţare în vederea adopţiei;
- concediul de acomodare poate fi solicitat în perioada de încredințare în vederea
adopției până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei;
Acte necesare pentru acordarea concediului de acomodare
- cerere prin care solicită acordarea concediului, la care se anexează certificatul de
grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea
adopţiei şi documentul care atestă mutarea copilului la domiciliul
familiei/persoanei adoptatoare (înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ –
teritorială a fost protejat copilul);
- cererea și documentele necesare obținerii indemnizației aferente concediului de
acomodare se depun la Agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază
teritorială domiciliază solicitantul.

II. PROFILUL COPIILOR GREU ADOPTABILI
Adoptatorii (persoana/familia atestată) au posibilitatea de a accesa, de la
nivelul DGASPC-ului de pe raza județului de domicile, profilul copiilor greu
adoptabili şi, în situaţia în care sunt interesaţi de adopţia unui astfel de copil pot
notifica acest aspect Direcţiei, la sediul Biroului Adopții, Postadopții – str.
Gheorghe Barițiu, nr. 21.

