
SERVICIUL FAMILIAL, ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 

(locaţia:Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în 
subordonarea directă a directorului general şi în coordonarea metodologică 

a directorului general adjunct protecţia copilului)  

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 oferă servicii de evaluare socială şi consiliere de specialitate copilului 

aflat în dificultate, părinţilor şi familiei extinse/substitutive;                           
 identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în 

plasament/plasament în regim de urgenţă copilul aflat în dificultate; 
 realizează evaluarea iniţială privind instituirea măsurii de protecţie 

specială- plasament la o familie/persoană; 
 evaluează persoana sau familia care solicită instituirea plasamentului, 

cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să 
le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament ; 

 determină opinia copilului capabil de discernământ cu privire la 
persoana/familia care îi va oferi protecţie; 

 verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii 
plasamentului copilului la o familie/persoană; 

 întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune 

acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, 
spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta 

este îngrijit; 
 sesizează Comisia pentru protecţia copilului sau instanţa 

judecătorească privind necesitatea modificării sau  încetării 
plasamentului; 

 sprijină tânărul aflat în situaţia încetării masurii de plasament, 
furnizându-i informaţii despre sprijinul financiar sau de altă natură de 

care beneficiază, în condiţiile legii;  
 întocmeşte împreună cu tutorele copilului, trimestrial sau ori de cate 

ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la 
evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului pentru care a fost instituită măsura tutelei şi a modului în 
care acesta este îngrijit, crescut şi educat; 

 transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului 

Bucureşti rapoartele de monitorizare întocmite în cazul copiilor pentru 
care a fost instituită măsura plasamentului familial/plasamentului în 

regim de urgenţă la o familie sau persoană/tutela copilului pentru 
copiii care beneficiază de alocatie lunară de plasament ; 

 participă la iniţierea şi organizarea de campanii de informare si 
promovare a adopţiei; 

 asigură informarea prealabilă şi acordă consiliere 
persoanelor/familiilor care îşi exprimă intenţia de a adopta, despre 

procedura adopţiei, precum şi despre serviciile de sprijin existente; 
 evaluează persoanele/familiile care solicită eliberarea atestatului de 

persoană/familie aptă să adopte; 
 asigură pregătirea persoanelor/familiilor care adoptă în vederea 

asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte; 



 informează, consiliază şi sprijină copilul adoptabil/adoptat, familia 

naturală persoana/familia adoptatoare în tot procesul adoptiei; 
 monitorizează întreg procesul de adopţie pentru cazurile aflate în 

evidenţa serviciului şi întocmeşte rapoarte de specialitate necesare 

pentru atestare, potrivire, încredinţare în vederea adopţiei, 
încuviinţarea adoptiei; 

 ia în evidenţă dosarul copilului pentru care s-a stabilit ca finalitate a 
planului individual de protecţie adopţia şi iniţiază demersurile privind 

adopţia; 
 sprijină/informează/consiliază copilul care a împlinit vârsta de 10 ani 

şi al cărui PIP are ca obiectiv final deschiderea procedurii adopţiei şi 
asigură asistarea copilului în faţa instanţei judecătoreşti prin prezenţa 

psihologului; 
 participă la procesele de potrivire iniţială şi practică pentru copiii 

pentru care s-a încuviinţat deschiderea procedurii adoptiei; 
 informează, sprijină şi consiliază social şi psihologic 

persoanele/familiile care adoptă în vederea integrării armonioase a 
copilului în familie; 

 realizează vizite bilunare pe perioada de încredinţare în vederea 

adopţiei a copilului la familia adoptatoare;  
 realizează vizite periodice si în urma sesizarii unor disfunctionalităţi / 

încălcări ale drepturilor copilului în familia adoptivă şi întocmeşte 
rapoarte postadopţie; 

 sprijină persoanele adoptate care doresc să îşi cunoască originile, 
oferind servicii specializate în conformitate cu legislaţia în vigoare  şi 

cu recomandările Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi 
Adopţie;  

 întocmeşte lucrări de birou (evidenţe, rapoarte de analiză, proiecte) 
specifice activităţii serviciului; 

 introduce în Registrul Naţional pentru Adopţii copia electronică a 
documentelor necesare organizării evidenţei, prevăzute de legislaţia 

în vigoare; 
 elaborează materiale informative cu privire la procesul adopţiei; 

 


