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,,Zilele adopţiei’’ 

 

În perioada 1- 8 martie 2010, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Hunedoara, prin serviciul său specializat Biroul adopţii, post–adopţii, coordonare consilii locale şi 

ONG-uri, lansează campania intitulată ,,Zilele Adopţiei’’ în scopul sensibilizării familiilor şi 

persoanelor care doresc să adopte un copil. 

Campania lansată la nivel judeţean de D.G.A.S.P.C. Hunedoara doreşte o mai bună 

promovare a adopţiei naţionale şi se aliniază demersurilor întreprinse de Oficiul Român pentru 

Adopţii privind promovarea adopţiei naţionale prin campanii şi propuneri de acte normative. 

În cadrul acestei campanii va avea loc distribuirea de materiale informative sub formă de 

afişe şi pliante conţinând date privitoare la procedura adopţiei – etapele şi actele necesare, datele de 

contact ale serviciului specializat care va pune la dispoziţia potenţialilor părinţi adoptivi informaţii şi 

sprijin gratuit. 

Prezentată pe scurt procedura adopţiei presupune ca primă etapă, evaluarea şi pregătirea 

familiei sau persoanei care doreşte să adopte, perioadă care durează 60 de zile din momentul 

înregistrării cererii. După încheierea acestei etape, D.G.A.S.P.C. Hunedoara va elibera un atestat care 

va fi valabil 1 an de zile. O altă etapă importantă este, respectând interesului superior al copilului, 

compatibilizarea acestuia cu familia adoptatoare şi care are o durată diferită de la caz la caz. La 

propunerea specialiştilor copilul adoptabil va fi încredinţat familiei de către instanţa de judecată 

pentru o perioadă de 90 de zile. În această perioadă asistentul social şi psihologul vor monitoriza prin 

vizite periodice evoluţia copilului în familie şi acomodarea dintre acesta şi familie. După această 

perioadă dosarul va fi înaintat în instanţă care va hotărî încuviinţarea adopţiei copilului. Conform 

legislaţiei în vigoare, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, pe o perioadă de 2 ani 

se realizează monitorizarea post-adopţie urmărindu-se evoluţia copilului în familia adoptatoare. 

 D.G.A.S.P.C. Hunedoara organizează frecvent grupuri de suport pentru familia şi copiii 

adoptaţi cu scopul sprijinirii şi consilierii familiilor şi copiilor adoptaţi atât pe întreaga perioadă a 

adopţiei , cât şi după finalizarea acesteia şi ori de câte ori este necesar.  

În prezent D.G.A.S.P.C. Hunedoara este una dintre primele 5 direcţii din ţară în ceea ce 

priveşte numărul de copii adoptabili, instituţia noastră acţionând cu prioritate şi în anul 2009 în 

vederea încurajării adopţiei naţionale. În anul 2009 au fost atestate 50 de familii ca apte pentru 

adopţie, pentru un număr de 38 de copii s-a deschis procedura adopţiei, în cazul unui număr de 29 de 

copii s-a finalizat adopţia, iar pentru restul copiilor adopţia este în curs de finalizare în anul 2010. 

Campania ,,Zilele adopţiei’’ se doreşte a fi un îndemn adresat tuturor celor care doresc să 

adopte un copil de a apela cu încredere serviciile Biroului adopţii, post-adopţii. Solicitanţii pot obţine 

informaţii suplimentare de luni până joi între orele 7.30 – 16.00 şi vineri între orele 7.30- 13.30 

direct la sediul serviciului situat pe strada Gheorghe Bariţiu nr. 21 sau telefonic la numărul de telefon 

0254/213940 în acelaşi interval orar. 
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