Acte necesare in vederea instituirii măsurii de plasament
Solicitanţi:
> Cerere
> Copii de pe actele de stare civilă ale solicitantului;
> O scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se
menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz,
gradul lor de rudenie cu solicitantul;
> Adeverinţă eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare
completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care
locuieşte
> Adeverinţa de venit
> Aviz psihologic;
> Certificat de cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta
locuieşte;
> Copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt
document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;
> Minim 2 recomandări cu privire la comportamentul social al solicitantului,
din care una obligatoriu din partea reprezentanţilor autorităţii publice locale
de la domiciliul acestuia
> Declaraţii pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una
dintre situaţiile prevăzute in Ordinul 1733/2015 la art. 2 alin. (4), menţionate
mai jos ( daca nu se afla in nici o situaţie menţionata mai jos-o singura
declaraţie in care sa se faca referire la Ord 1733/2015, art. 2, alin 4, daca
se afla intr-una dintre situaţii declaraţie referitoare la situaţia respectivă)
a)
suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune
în pericol starea de sănătate a copilului;
b) a consimţit la adopţia propriului copil;
c)
suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe
psihotrope;
d)
este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă
definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;
e)
a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă,
pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni contra persoanei, infracţiuni care
aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială sau cele care aduc atingere
înfăptuirii justiţiei;
f)
are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecţie
specială pentru motive imputabile părinţilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice
formă de violenţă exercitate asupra copilului, cerşetoria

g)
a depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu
excepţia situaţiei în care persoana sau familia face parte din familia extinsă;
h)
locuieşte în fapt sau locuieşte şi gospodăreşte împreună cu părinţii
copilului/copiilor pentru care urmează să se aplice măsura plasamentului, cu
excepţia situaţiei în care mama este minoră, părinţii sunt persoane cu dizabilităţi
sau suferă de boli psihice;
i) a fost asistent matemal şi i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;
j)
exercită temporar autoritatea părintească cu privire la persoana copilului, pe
durata lipsei părinţilor, plecaţi in străinătate
C op il:
> Certificat de naştere, carte de identitate- copie xerox
> Adeverinţa medicala- din care să rezulte starea de sănătate
> Adeverinţă scolara-dupa caz
> Opinia scrisă a copilului trecut de 10 ani-dupa caz
Părinţi (după caz) :
> Acte de identitate-copii xerox
> Certificat de căsătorie-copie xerox-dupca caz
> Certificat deces (soţ, soţie) copie xerox- după caz
> Sentinţa divorţ si încredinţare copii proprii-copie xerox-dupa caz
> Adeverinţa medicala/ certificat de încadrare in grad de handicap din care sa
rezulte afecţiunea care-1 pune pe părinte in imposibilitatea de a se ocupa de
copil (daca acesta este motivul plasamentului)
> Adeverinţa venit
> Extras de carte funciara, alte acte doveditoare privind spaţiul de locuit
> Declaraţii de acord/dezacord la plasament
Alte a c te :
> dovada relaţiei de rudenie/ ataşament dintre solicitant si copil
> dovada încercării de identificare a domiciliului părinţilor daca acesta nu se
cunoaşte (adresa stare civila, evidenta populaţiei, adresa către primăria de
domiciliu etc)
> planurile de servicii realizate de Primăria de domiciliu revizuite cu privire la
prevenirea separării
> raportul de evaluare iniţiala intocmit de către Primăria de domiciliu
> fisele de monitorizare a planului de servicii
> ancheta sociala părinţi

