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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 
AL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ALBA, 
PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2020 

  
Comisia pentru Protecţia Copilului Alba este organ de specialitate, fără personalitate 

juridică, al Consiliului Judeţean Alba, cu activitate decizională în materia protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului, asigurând respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor 
copilului în toate activităţile pe care le întreprinde. 

Această comisie este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile art. 115 
alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 502/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.  

În cursul anului 2017, Consiliul Judeţean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 255/31 iulie 
2017 noua componenţă, precum şi Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Alba, ulterior survenind unele modificări în componenţa acestei comisii, ca 
urmare a încetării raporturilor de serviciu/muncă a unor membri. 

 
Şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba  

în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 
 

 Comisia pentru Protecţia Copilului Alba s-a întrunit într-un număr de 56 de şedinţe.  
A fost respectată cerinţa legală privind întrunirea bilunară a comisiei în şedinţe ordinare, 

fiind organizate un număr de 24 şedinţe ordinare.  
De asemenea au fost organizate şi un număr de 32 şedinţe extraordinare în perioada 1 

ianuarie - 31 decembrie 2020.  
 

Dosare analizate de Comisia pentru Protecţia Copilului Alba  
în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020 

 
În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020 au fost înregistrate la Secretariatul Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba un număr de 1489 rapoarte de evaluare, care au fost prezentate, 
analizate şi soluţionate, toate, în cursul anului, într-un termen de maxim 30 de zile. 

 
Hotărâri adoptate de Comisia pentru Protecţia Copilului Alba  

în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020 
 

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020 au fost adoptate de către Comisia pentru 
Protecţia Copilului Alba un număr de 1613 hotărâri, din care: 

 un număr de 125 de hotărâri au vizat măsuri de protecție specială pentru copii şi 
menţinere a măsurilor pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au 
beneficiat de o măsură de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, de Comisie sau, după 
caz, de instanţa judecătorească; 

 un număr de 51 de hotărâri au vizat eliberarea/reînnoirea atestatului de asistent 
maternal; 

 un număr de 1437 de hotărâri au vizat încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de 
handicap. 

Exercitarea atribuţiilor prevăzute în actele normative în vigoare  
de către Comisia pentru Protecţia Copilului Alba 

 
Principalele atribuţii ale Comisiei pentru Protecţia Copilului sunt prevăzute în: 



 art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  
  a.) stabilirea încadrării în grad de handicap şi orientarea şcolară a copilului; 
  b.) pronunţarea, în condiţiile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea 
unei măsuri de protecţie specială a copilului; 
  c.) soluţionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal; 
  d.) alte atribuţii prevăzute de lege. 

 art. 2 din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 
protecţia copilului: 
  a.) stabileşte măsurile de protecţie specială pentru copii şi menţine măsurile pentru tinerii 
care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie 
specială, stabilită în condiţiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească;  
  b.) încetează sau, după caz, modifică măsura de protecţie specială stabilită de către Comisie, 
în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, 
după caz, în situaţia în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecţie specială se 
constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii; 
  c.) informează părinţii prezenţi la şedinţele Comisiei cu privire la consecinţele stabilirii 
măsurii de protecţie specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra 
drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copil pe durata aplicării măsurii;  
  d.) hotărăşte, dacă este cazul, în condiţiile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la 
întreţinerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în condiţiile Legii nr. 272/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  e.) eliberează sau, după caz, reînnoieşte, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal; 
  f.) stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul 
de încadrare a copilului într-un grad de handicap; 
  g.) aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi în situaţia stabilirii unui 
alt grad de handicap faţă de propunerea serviciului de evaluare complexă; 
  h.) informează în scris conducerea instituţiilor pe care membrii Comisiei le reprezintă 
asupra dificultăţilor întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copii, 
încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberarea certificatului de încadrare a 
copilului într-un grad de handicap şi asupra necesităţii de dezvoltare a serviciilor sociale, 
educaţionale şi de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluţii;  
  i.) soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este 
stabilită de lege în competenţa altor instituţii sau a instanţelor judecătoreşti, după caz; 
  j.) colaborează cu organismele private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale pe raza administrativ-teritorială; 
  k.) întocmeşte un raport anual de activitate pe care îl înaintează consiliului judeţean.  
 

Încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap 
 

La propunerea Serviciului de Evaluare Complexa Copii din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în cadrul şedinţelor Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Alba au fost analizate un număr de 1329 propuneri. 

În urma analizării propunerilor efectuate de managerii de caz şi verificării dosarelor care 
conţin documentele depuse de reprezentanţii legali ai minorilor (cu audierea reprezentanţilor 
legali care au solicitat în mod expres prezenţa la şedinţă), Comisia pentru Protecţia Copilului 
Alba a adoptat hotărâri şi a emis certificate de încadrare în grad de handicap, astfel: 

 încadrarea copiilor cu dizabilităţi în gradul de handicap grav cu asistent personal, într-
un număr de 409 cazuri; 

 încadrarea copiilor cu dizabilităţi în gradul de handicap grav, într-un număr de 40 
cazuri; 

 încadrarea copiilor cu dizabilităţi în gradul de handicap accentuat, într-un număr de 88 
cazuri; 

 încadrarea copiilor cu dizabilităţi în gradul de handicap mediu, într-un număr de 643 
cazuri; 

 încadrarea copiilor cu dizabilităţi în gradul de handicap uşor, într-un număr de 81 
cazuri. 



Comisia pentru Protecţia Copilului Alba a adoptat hotărâri prin care a procedat la: 
 respingerea cererii de încadrare într-un grad de handicap, într-un număr de 66 cazuri; 
 printr-o hotărâre adoptată de comisie a fost dispusă măsura îndreptării erorii 

materiale strecurate în documentele anterior emise.  
 reevaluaarea unui dosar de încadrare în grad de handicap, în conformitate cu 

dispozitivul Sentinței administrative nr. 511/4 noiembrie 2020. 
 prelungirea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap a căror 

valabilitate a expirat în perioada stării de urgenţă/alertă declarată, într-un număr de 108 cazuri  
 

Stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copii  
şi menţinerea măsurilor pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu  

şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială  
(stabilită în condiţiile legii, de comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească) 

 
La propunerea Serviciilor management de caz pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip familial/rezidenţial şi a Biroului intervenţie în regim de urgență în domeniul 
asistenței sociale pentru situaţiile sesizate învederea instituirii unei măsuri de protecție din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în cadrul şedinţelor Comisiei 
de Protecţia Copilului Alba au fost analizate rapoartele de evaluare psiho-socială, fiind adoptate 
hotărâri prin care: 

 a fost stabilită o măsură de protecţie specială a copiilor (plasament) pentru un număr 
de 6 copii. Măsurile de protecţie specială a copilului au fost stabilite de către comisie, numai cu 
acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, exprimate 
în faţa comisiei; 

 au fost modificate măsurile de protecție specială - plasament pentru un număr de 2 
copii; 

 a fost respinsă solicitarea de revenire în familie, într-un număr de 4 cazuri, întrucât nu 
erau întrunite condiţiile materiale și garanțiile morale; 

 a fost eliberat avizul pentru luarea măsurilor de protecţie specială de către comisii din 
alte judeţe într-un număr de 2 cazuri; 

 a fost aprobată menținerea unei măsuri de protecţie specială - plasament pentru tineri 
(după împlinirea vârstei de 18 ani pentru tineri care au beneficiat de măsură de plasament înainte 
de împlinirea vârstei de 18 ani) pentru un număr de 54 tineri; 

 a fost dispusă instituirea măsurii de protecţie - supraveghere specializată, printr-un 
număr de 2 hotărâri. Instituirea acestei măsuri s-a făcut la sesizarea parchetelor de pe lângă 
judecătoriile din circumscripţia judeţului Alba, după audierea părinţilor şi minorilor de către 
comisie. 

 
Încetarea sau modificarea măsurii de protecţie specială stabilită de către comisie, în 

condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat 
sau, după caz, în situaţia în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecţie 

specială se constată necesitatea modificării sau a încetării măsurii 
 

Cu privire la încetarea sau modificarea măsurii de protecţie specială stabilită de către 
comisie, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au 
modificat sau, după caz, în situaţia în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecţie 
specială se constată necesitatea modificării sau a încetării măsurii, au fost adoptate de către 
Comisia pentru Protecţia Copilului Alba hotărâri prin care: 

 a fost aprobată încetarea sau modificarea măsurilor stabilite, în condiţiile legii, în 
condiţiile în care împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat, într-un 
număr de 55 de cazuri; 

 încetare de măsură de supraveghere specializată, într-un singur caz. 
 

Informarea părinţilor prezenţi la şedinţele comisiei cu privire la consecinţele stabilirii 
măsurii de protecţie specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra 

drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copil pe durata aplicării măsurii 
 



Cu ocazia stabilirii măsurii de protecţie specială a copiilor - plasament, părinţii prezenţi la 
şedinţele comisiei au fost informaţi cu privire la consecinţele stabilirii măsurii de protecţie 
specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor şi obligaţiilor pe 
care le au faţă de copil pe durata aplicării măsurii. 
 

Stabilirea cuantumului contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului  
pentru care s-a decis măsura plasamentului în condiţiile  

Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Având în vedere situaţia socială a familiilor din care provin copiii pentru care a fost 
stabilită o măsură de protecţie specială pentru minori, în urma analizei efectuate asupra bunurilor 
mobile şi imobile de care aceştia dispun, a veniturilor obţinute şi a necesităţilor membrilor care 
rămân in familie nu a putut fi stabilită o contribuţie lunară a părinţilor la întreţinerea copilului. 

 
Eliberarea sau reînnoirea atestatului de asistent maternal 

 
 Au fost prezentate, analizate și soluționate un număr de 51 de cereri însoțite de 
documentele aferente, în vederea reatestării/emiterii/retragerii atestatului de asistent maternal 
profesionist. 
 În perioada 7 ianuarie - 10 martie 2020 au fost prezentate un număr de 13 cereri de 
atestare/reînnoire atestat de asistent maternal profesionist, iar pentru soluționarea acestora, în 
cadrul ședințelor de comisie au fost invitațe și audiate cele 13 persoane care au solicitat 
eliberarea atestatului de asiztent maternal profesionit. 

În perioada stării de urgență/alertă au fost reînnoite un număr de 36 de atestate, în cazul 
cărora interviurile solicitanților au fost efectuate printr-un mijloc de comunicare adecvat acceptat 
de aceștia: telefon. În această perioadă audierea solicitanților s-a realizat, în timpul ședinței, doar 
în două cazuri: o solicitare de reînnoire a atestatului de asistent maternal profesionist și într-un 
caz de retragere a atestatului de asistent maternal profesionist. 
 Comisia pentru Protecția Copilului Alba a constatat că au fost întrunite și respectate 
condițiile prevăzute de H.G. nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, 
procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist, fiind atestate/reatestate și 
emise atestate pentru exercitarea profesiei de asistent maternal profesionist pentru un număr de 
51 de persoane cu domiciliul în județul Alba. 
 

Pe toată durata stării de urgență/alertă desfășurarea activității Comisiei pentru Protecția 
Copilului Alba s-a făcut cu respectarea prevederilor Decretului Președintelui României nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgență; a Decretului Președintelui României nr.240/ 2020 
privind prelungirea stării de urgență și a hotărârilor adoptate de Guvernul României care au  
avut ca obiect starea de alertă, prelungirea stării de alertă, precum și stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 

Activităţi de pregătire profesională şi perfecţionare 
a membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba 

 
    În cursul anului 2020, membrii Comisiei de Protecția Copilului Alba nu au participat la 
nici un curs de pregătire profesională sau de perfecționare. 

 
Prezentul RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA 

COPILULUI ALBA, PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2020 a fost întocmit 
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. k din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, urmând a fi prezentat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Alba din luna ianuarie 2021. 

 
PREŞEDINTE 

BUMBU VASILE       
 

Întocmit secretar CPC 
Potra Gianina Alina 


