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Guvernul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii adopției  

 

Guvernul a aprobat astăzi Normele metodologice de aplicare a Legii adopției, 

care flexibilizează procedurile actuale și crește sprijinul acordat de stat familiilor 

adoptatoare. 

Documentul stabilește o serie de modificări și completări la procedura de 

adopție, menite să crească numărul copiilor adoptați, cum ar fi:  

- prelungirea valabilității atestatului de la 2 ani la 5 ani, DGASPC-urile având obligația 

să verifice anual îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului; 

- simplificarea demersurilor prin eliminarea căutării rudelor pe parcursul procedurii de 

adopție, aceasta realizându-se la momentul intrării copilului în sistemul de protecție 

specială; 

- modificarea cuantumului concediului de acomodare de la 3.4 ISR la 85% din media 

veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii 

hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției; 

-  managerul de caz va avea posibilitatea ca, în situații excepționale și temeinic 

justificat, să poată stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, 

anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege, dacă este în interesul superior al 

copilului; 

- introducerea în categoria familiilor sau persoanelor care au prioritate la adopție, pe 

lângă rudele copilului din cadrul familiei extinse, a persoanelor alături de care copilul 

s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, a celor care au 

adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate al 

acestuia, dacă acest lucru nu contravine interesului său superior; 
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- perioada maximă în care se poate derula potrivirea practică a fost stabilită la 3 luni 

de la acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare cu privire la continuarea 

procedurii de potrivire practică; 

- elimină birocratizarea excesivă a anumitor etape ale procesului de adopție, prin 

înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente, cu copii certificate pentru 

conformitate cu originalul. 

 

La sfârșitul lunii iunie, numărul familiilor atestate era de 3.172, în creștere față de anii 

precedenți, iar numărul copiilor declarați adoptabili a crescut cu peste 35% față de 

media anilor precedenți, ajungând la 4.850. 
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