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DECLARAREA UNUI COPIL CA FIIND ADOPTABIL


Pentru copiii din sistemul de protecție specială, adopția va
putea fi stabilită și în cazul în care părinții/rudele care au
putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil,
însă, refuză să semneze declarațiile care ar permite
declararea ca adoptabil a copilului.



De asemenea, în cazurile în care copilul se află în sistemul
de protecție specială din motive imputabile părinților
procedurile de adopție vor putea fi demarate dacă într-un
termen de 6 luni părinții și rudele nu pot fi găsite ori nu
colaborează cu autoritățile.



Valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi valabil până
la încuviințarea adopției sau până ce copilul împlinește
vârsta de 14 ani

EVALUAREA ADOPTATORULUI ȘI ATESTATUL PENTRU ADOPȚIE


Evaluarea familiilor/persoanelor care doresc să adopte se
poate realiza atât de către direcțiile generale de asistență
socială și protecția copilului (DGASPC) cât și de organismele
private autorizate (OPA) să desfășoare proceduri de adopție.



Familiile adoptatoare vor depune mai puține documente
pentru soluționarea cererii de evaluare iar procedura este
simplificată în cazul adoptatorilor care cer un nou atestat.



Perioada de realizare a evaluării a fost scurtată de la 120 de
zile la 90 de zile.



Atestatul este valabil 2 ani și certifică capacitatea de bun
părinte a solicitantului şi nu ce categorie de copii poate să
adopte.

EVALUAREA ADOPTATORULUI - CONTINUARE



Soluţionarea contestaţiilor formulate de către familiile care
nu au obţinut atestatul pentru adopție se realizează de către
o comisie în a cărei componență intră specialiști din cadrul
corpurilor profesionale:
 Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali;
 Colegiului Psihologilor

SELECŢIA CELUI MAI POTRIVIT ADOPTATOR - POTRIVIREA




Procedura de potrivire se inițiază la nivelul fiecărui DGASPC din
județ sau sectoarele Municipiului București de către specialistul
care lucrează direct cu copilul prin accesarea directă a listei
creeate automat în Registrului Național de Adopție.
Includerea adoptatorilor în cadrul listei se face în funcţie de
gradul în care aceştia răspund urmatoarelor criterii de potrivire
iniţială:
a) vârsta copilului;
b) sexul copilului;
c) numărul de copii pe care familia îi poate ingriji;
d) starea de sănătate şi nivelul de dezvoltare al copilului.

SELECŢIA CELUI MAI POTRIVIT ADOPTATOR - POTRIVIREA



Specialiștii implicați în caz procedează la analiza detaliată a
informaţiilor cuprinse în dosarul copilului şi raportul final de
evaluare al adoptatorului/familiei adoptatoare, care va putea
fi accesat on-line, stabilind într-un termen de maxim 7 zile dacă
adoptatorul selectat din listă răspunde nevoilor copilului.

POTRIVIREA PRACTICĂ ÎN ADOPŢIA INTERNĂ
Inițierea procedurii de potrivire practică în cadrul adopţie
internă constă în:
 Informarea adoptatorilor cu privire la nevoile şi caracteristicile
copilul pentru care au fost selectaţi;
 Prezentarea motivelor pentru care se apreciază că adoptatorul
este potrivit pentru acel copil;
 Prezentarea de fotografii ale copilului.
 Exprimarea acceptului adoptatorului de a se continua potrivirea
practică cu copilul;
Pentru demararea acestor demersuri de potrivire practică
inițială, prin intermediul noului cadru normativ, s-a stabilit un
termen de maxim 7 zile.
Adoptatorii care refuză continuarea procedurilor de potrivire
practică de 5 ori, nu mai sunt incluși în alte potriviri până la
finalizarea unui program de informare și consiliere.

POTRIVIREA ÎN SITUAŢIA COPIILOR GREU ADOPTABILI
În situația copiilor greu adoptabili se realizează proceduri
suplimentare de identificare a unui adoptator.
 Procedura suplimentară de identificare a unui adoptator se
realizează simultan cu procedura de selecție prin utilizarea
listelor și constă în creearea în cadrul RNA a unei pagini
separate (profil al copilului) care conţine o fotografie actuală a
copilului sau după caz, o imagine reprezentantivă aleasă
împreună cu acesta, precum şi informaţii referitoare la nevoile,
aptitudinile și personalitatea copilului.



Accesul la profilul copilului greu adoptabil este securizat și
poate fi realizat numai la sediul direcției.
Adoptatorii, după vizualizarea profilelor copiilor greu
adoptabili, pot solicita, responsabilului de caz, demararea
procedurilor de potrivire practică cu unul sau mai mulți copii,
perioadă de timp în care nu vor mai parcurge altă procedură de
potrivire.

POTRIVIREA ÎN SITUAŢIA COPIILOR GREU ADOPTABILI
În categoria copiilor greu adoptabili au fost incluși:
Copiii pentru care în termen de 9 luni de la rămânerea definitivă
a sentinței de deschidere a procedurii de adopție nu s-a reuşit
iniţierea potrivirii practice sau deşi iniţiată această etapă, ea a
eşuat;
Copiii pentru care în termen de 9 luni de la rămânerea definitivă
a sentinței de deschidere a procedurii de adopție, deși a fost
pronunțată o sentință de încredințare în vederea adopției,
aceasta a fost revocată;
Copiii pentru care lista generată de R.N.A. conform criteriilor de
potrivire nu conţine timp de 3 luni consecutiv, nici un
adoptator/familie adoptatoare atestată.

ADOPȚIA INTERNAȚIONALĂ


În cazul adopțiilor internaționale, copilul va fi declarat
eligibil, conform noului act normativ, la numai 1 an de la
deschiderea procedurii, și nu după 2 ani, așa cum se
întâmplă în prezent.



În cazul copiilor eligibili pentru adopţia internaţională se
aplică aceleaşi procedură de lucru prevăzută pentru
realizarea potrivirii iniţiale în adopţia internă.



Procedura de potrivire pentru adopția internațională se
realizează simultan cu demersurile de potrivire din cadrul
procedurii adopţiei naționale pentru copiii greu adoptabili.

ALTE MĂSURI DE STIMULARE A ADOPȚIEI NAȚIONALE



O altă noutate este acordarea unui concediu de acomodare
de maxim un an de zilele și a unei indemnizații lunare pe
perioada acestui concediu, care în mod obligatoriu include şi
perioada de încredinţare în vederea adopției.



Totodată, pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea
atestatului și pentru realizarea potrivirii practice,
persoanele care doresc să adopte un copil vor avea dreptul
la timp liber, cu păstrarea drepturilor salariale, în limita a 40
de ore/an.

FLEXIBILIZAREA PROCEDURILOR DE UTILIZARE A DOCUMENTELOR



Eliminarea tuturor pașilor administrativi intermediari pe care îi
presupunea corespondența de transmitere a documentelor pe
suport hârtie către nivelul central (ANPDCA) şi pe cale de
consecinţă reducerea etapelor administrative de instrumentare a
adopţiilor



Eliminarea pașilor intermediari operează atât în cazul datelor
referitoare la evaluarea/atestarea adoptatorilor, cât și în ceea ce
privește situația copiilor declarați adoptabili;



RNA oferă posibilitatea realizării directe, on-line, a potrivirii
inițiale între copiii adoptabili și familiile atestate, lista
adoptatorilor pentru fiecare copil fiind generată și vizualizată
instantaneu la nivelul compartimentului de adopții care răspunde
de copil.

