CERERE DE EVALUARE PENTRU PLASAMENT
Către
DGASPC-CLUJ

Subsemnata / subsemnatul / subsemnaţii ........................................... şi .................................
domiciliaţi şi ..................................................................................................................
vă rugăm să ne evaluaţi în vederea obţinerii plasamentului pentru copilul / copiii
..........................................d.n............................ fiul/fiica lui ..............................şi ...........................,
..........................................d.n.............................fiul / fiica lui ...........................și ............................

în conformitate cu prevederile Legii 272/2004 republicată, coroborat cu ordinul 1733 / 2015, Art.
3, alin. 1.
Motivele solicitării plasamentului sunt:

La prezenta cerere anexăm actele solicitate:

Data:

Semnătura:

1

2

Declaraţie

Subsemnata/ subsemnatul/subsemnaţii/ .................................................şi .....................................
domiciliaţi în ..............................................................................................................................declar
/declarăm pe proprie răspundere că NU mă aflu / NU ne aflăm în una din situaţiile prevăzute în
Ordinul 1733/2015, atr.2, alin 4.
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 etc.;
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 maternal şi i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;
j) exercită temporar autoritatea părintească cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei
părinţilor, conform prevederilor art. 105 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Data :

Semnătura:

3

4

Acte necesare pentru plasamentul unui copil la persoana / familie
- Cererea Serviciului local de asistenta sociala catre DGASPC pentru instituirea unei masuri de protectie
speciala,
- Planul de servicii- aprobat prin dispozitia primarului,
- plan de implementare a planului de servicii
- Punctul de vedere al autoritatii locale – Ancheta Sociala.
La cererea de evaluare vor fi anexate:
a) copii de pe actele de stare civilă ale solicitantului;
b) 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;
c) adeverinţă eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de
sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b);
d) aviz psihologic;
e) certificat de cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte;
f) copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă
dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;
g) declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre
situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (4).
-

Recomandare de la doi vecini

-

Declarație / adeverință / cupon privind venitul

Cererea va cuprinde, în mod obligatoriu, motivele pentru care doreşte să se ocupe de
creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar de familia sa.


Pentru copil: - adeverință medicală privind starea de sănătate;



-

Adeverință de școlarizare și caracterizare școlară;

-

Certificat de naștere

-

Declarația copilului (peste 10 ani)

Pentru părinte: - certificat de naștere, carte de identitate;
-

Adeverință medicală;
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-

Adeverință de școlarizare și caracterizare școlară;

-

Declarația privind intențiile față de copil;

-

acordul părintelui dat in fata reprezentantului primariei;

-

ancheta sociala de la domiciliu
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