
SERVICIUL ADOPTII-COMPARTIMENT POST ADOPTII 

Serviciul Adopţii are misiunea de a identifica si selecta cea mai potrivită familie adoptatoare 

pentru fiecare copil lipsit de mediul familial, pentru care s-a dispus dechiderea procedurii 

adopţiei interne,in conditiile legii. 

Servicii oferite : 

 identifică familiile/persoanele care doresc să adopte copii; 

 evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi face 

propuneri conducerii DGASPC, cu privire la eliberarea atestatului de familie/persoană 

aptă să adopte; 

 face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii nr. 

273/2004 privind regimul juridic al adopţiei; 

 pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă; 

 realizează matching-ul (potrivirea) copil – familie/persoană adoptatoare 

 informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele si consecinţele 

adopţiei; 

 sprijină familiile/persoanele atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi 

copii în vederea adopţiei şi face propuneri instanţei; 

 acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea 

adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora; 

 supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea 

adopţiei, în condiţiile legii; 

 formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specific  

domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, încredinţarea în 

vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei 

 urmăreşte  evoluţia copiilor adoptaţi de pe teritoriul unităţii administrativ  teritoriale în 

care funcţionează, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, pe o 

perioadă de cel puţin doi ani de la încuviinţarea adopţiilor pe care le-au sprijinit; 

 colaborează cu DGASPC  din celelalte judeţe în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi 

revin; 

 colaborează cu primăriile din judeţ şi O.N.G.-uri pentru promovarea adopţiei la nivel 

comunitar; 

 asigură aplicarea hotarârilor instanţei; urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a 

acestor hotarâri 

 asigură, pe parcursul procesului de evaluare, consilierea persoanelor/familiilor potenţial 

adoptatoare şi organizează cursurile de pregătire pentru acestea 

 asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi 

şi familiei biologice. 

 


