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RAPORT  
privind concluziile [nt@lnirii trimestriale din data de 02.12.2014

{n  conformitate  cu  dispozi\iile  art.4  din  Ordinul  nr.617/2013  privind  aprobarea  unor  m`suri 
viz@nd  asigurarea  transparen\ei  unor  etape  administrative  derulate  [n  cadrul  procedurilor  de 
adop\ie  ]i  coordonarea  interven\iei  Compartimentului  Adop\ii  ]i  Postadop\ii  [n  rela\ia  cu 
managerul de caz, [n data de 02.12.2014 a fost organizat` [nt@lnirea trimestrial` de consultare cu 
adoptatorii/familiile adoptatoare atesta\i/atestate ca apte s` adopte care nu au fost inclu]i/incluse 
[n etapa de potrivire practic`.

La  [nt@lnire  au  participat  speciali]tii  Compartimentului  Adop\ii  ]i  Postadop\ii  ]i  11  familii/ 
persoane atestate ca apte s` adopte.

Evenimentul a urm`rit informarea participan\ilor cu privire la prevederile art.40-46 din Legea 
nr.273/2004 privind procedura adop\iei, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ]i 
dispozi\iile  art.56-70  din  Hot`r@rea  de  Guvern  nr.350/2012  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.273 privind regimul juridic al adop\iei ]i a Regulamentului 
de  organizare  ]i  func\ionare  a  Consiliului  de  coordonare  de  pe  l@ng`  Oficiul  Rom@n pentru 
Adop\ii. De asemenea, au fost abordate subiecte legate de deschiderea procedurii adop\iei interne 
pentru  copil,  de  metodologia  de  realizarea  a  procesului  de  potrivire  teoretic`  ]i  practic`  - 
participan\ii primind materialul elaborat de Oficiul Rom@n pentru Adop\ii cu men\iunile viz@nd 
realizarea potrivirii teoretice dintre copil ]i persoana/familia adoptatoare (material postat ]i pe 
site-ul Direc\iei Generale de Asisten\` Social` ]i Protec\ia Copilului V@lcea) ]i de [ncredin\area 
[n vederea adop\iei a copilului, precum ]i situa\ia adop\iilor din jude\ul V@lcea.

Pe  parcursul  [nt@lnirii  participan\ii  ]i-au  exprimat  opiniile  privind  procedura  greoaie  de 
deschidere a adop\iei interne pentru copil (cu referire la prevederile art.26, alin.1, lit.a din Legea 
nr.273/2004 republicat`),  [n  sensul  sc`derii  de  la  un an  la  6  luni  a  perioadei  de  realizare  a 
demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului [n familia ]i au propus ca pentru copiii 
[n  v@rst`  de  peste  2  ani  [n  perioada  [ncredin\arii  [n  vederea  adop\iei  persoanele/familiile 
adoptatoare  s` beneficieze de concediu,  pentru ca acomodarea copilului  la noul  mediu s` se 
realizeze [n condi\ii optime.
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