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In conformitate cu prevederile art.1 din Hot6rdrea Guvernului ru,50212017 privind
organizarca gi funcfionarea comisiei pentru protec]ia copilului, in subordinea Consiliului
Judetean Carag-severin funcfioneazd" Comisia pentru Protec]ia Copilului Carag-Severin, ca
organ de specialitate al acestuia, f6rd personalitate juridicd, cu activitate decizionala in
materia protecliei gi promov6rii drepturilor copilului.

in vederea realizdrii obiectivelor stabilite, Comisia pentru Protecfia Copilului
Carag-Severin indeplineqte urmdtoarele atribufii:

a)Stabileqte, in condiliile legii, una din urmdtoarele mdsuri de proteclie special[ a
copiilor: plasamentul la o persoan6 sau familie, la un asistent maternal profesionist, la un
serviciu de tip rezidenlial sau supraveghere speciahzatd. Mdsura plasamentului se
stabileqte de cdtre Comisia pentru Protecfia Copilului Carag-severin in situafia in care
existd acordul p[rin]i1or,'precum gi consim[dmdntul copilului care a implinit v6rsta de 14
ani, exprimate in fala Comisiei, pentru copilul care, in vederea protej6rii intereselor sale,
nu poate fi l6sat in grija p6rinlilor din motive neimputabile acestora gi pentru copilul carc a
sdvdrgit o faptd prcvdzutd de legea penalI qi care nu rdspunde penal.

in functie de mdsura stabilitd, Comisia exercitd gi urmdtoarele atribulii:
l, dispune plasamentul copilului. La stabililea mdsurii de plasament se va urm6ri:

plasarea copilului, cu prioritate la familia extins[ sau la familia substitutiva, men]inerea
fratilor impreund, facilitarea exercitdrii de cdtre p[rin]i a dreptului de a vizitacopilul gi de a
menline legdtura cu acesta, mentinerea drepturilor gi obligaliilor pdrintegti fald, de copil pe
toat[ durata m6surii plasamentului dispus de Comisie;

2. dispune mdsura supravegherii specializate fald, de copilul care a sdvdrgit o fapt6
penalE 9i care nu r6spunde penal in cazul in care exist[ acordul p6rin]iilor sau al
reprezentantului legal;

4. in situatia in oare menfinerea in familie nu este posibild sau atunci cdnd copilul nu
iqi indeplinegte obligafiile stabilite prin mdsura supravegherii specializate, Comisia pentru
Proteclia Copilului Carag-severin poate dispune plasamentul acestuia in familia extinsd ori



in cea substitutivd, precum gi indeplinirea de cdtre copil a obligatiilor privind frecventarea

cursurilor gcolare, utilizarca unor servicii de ingrijire de zi, ufinarea unor tratamente

medicale, consiliere sau psihoterapie, interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a
avea legdturi cu anumite persoane;

5, in cazul in care fapta prevazutb de legea pena16, sdvlrqitd de copilul care nu

rlspunde penal prezintd un grad ridicat de pericol social, precum gi in cazul in care copilul

pentru care s-au stabilit m6surile prev[zute la alineatul de mai sus, s6vdrgegte in continuare

fapte penale, Comisia pentru Protecfia Copilului Caraq-Severin dispune pe perioad[

determinatd, plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidenlial specializat;

6. poate hotdri plasamentul copilului in altd unitate administrativ-teritoriald dec6t cea in
care funclioneazd, aceasta, dac6 interesul superior al copilului o impune, cu avizul favorabil

al Comisiei din unitatea administrativ-teritoriald respectivd;

b) Menline mdsurile pentru tinerii care au dobdndit capacitate deplin[ de exerciliu
gi au beneficiat de o mdsurd de proteclie speciald, stabilitd in condiliile legii, de Comisie
sau, dupd caz, de instanlajudecdtoreascd;

c)inceteazd sau, dupd caz, modificd mdsura de proteclie speciald stabilit[ de cdtre

Comisie, in condiliile legii, dac[ imprejurdrile care au determinat stabilirea acesteia s-au

modificat sau, dupd caz, in situalia in care in urma monitorizdrii aplic[rii mdsurii de

protecfie speciald se constat[ necesitatea modific[rii sau, dup6 caz) a incetdrii m6surii;
d) Informeazd pdrin\ii prezenfi la gedintele Comisiei cu privire la consecintele

stabilirii m6surii de protectie speciald asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv
asupra drepturilor gi obligaliilor pe care le au fa\d, de copil pe durata aplic6rii m[surii;

e) Hotdr6gte, dacl este caz\\, cuantumul contribuliei lunare a pdrinJilor la
intrelinerea copilului pentru care s-a decis mdsura plasamentului in condiliile Legii nr.

27212004, republicatd, cu modific6rile gi completdrile ulterioare (sumele astfel incasate se

constituie venit la bugetul Consiliul Judelean Carag-Severin);

f) Elibereazd sau, dupd" caz, reinnoiegte, suspend6 sau retrage atestatul de asistent

matemal;

g) Stabilegte incadrarea copiilor cu dizabilitdli in grad de handicap gi elibereaza

certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;

h) Aprobd planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilitl\i in situalia
stabilirii unui alt grad de handicap fatd de propunerea serviciului de evaluare complexd;

i) Informeazd, in scris conducerea instituliilor pe care membrii Comisiei le

reprezintd asupra dificultdtilor int0mpinate in stabilirea m[surilor de protec]ie speciald
pentru copii, incadrarea copiilor cu dizabilitdti in grad de handicap gi eliberarea

certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap gi asupra necesit[1ii de

dezvoltare a serviciilor sociale, educa{ionale gi de s[n[tate pentru copii in vederea

identific6rii de solulii;
j) Solufioneazd pldngerile adresate de copii, in mdsura in care solutionarea acestora

nu este stabiliH de lege in competenfa altor institulii sau a instanlelor judec6toregti, dupd

ca4
k) Colaboreazd cu organismele private acreditate care desf6goard activit6fl in

domeniul protecliei drepturilor copilului gi al protecliei speciale pe raza administrativ-

teritorial[;
l) intocmegte un raport anual de activitate pe care il inainteazd Consiliului Judefean

Carag-Severin,



(2) Comisia indeplinegte orice alte atribuf ii prevdzlte de actele normative in vigoare.
(3) Comisia respect[, promoveaz[ gi garanteazd. drepturile copilului in toate activitd]ile pe
care le intreprinde.

in componenla acestui organism decizional intrd urmltoarele persoane:

Preqedinte - secretarul judeJului.

Vicepreqedinte - directorul executiv al directiei generale de asistent[ sociald gi
protectia copilului. Acesta poate delega atribuliile care ii revin directorului executiv
adjunct care coordoneazd activitatea de proteclie a drepturilor copilului.

Membri: - un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din Rom6nia,
avdnd cel pulin gradul de medic specialist in una dintre urm6toarele specialitdli medicale
sau asimilate: neurologie pediatricd, pediatrie, psihiatrie pediatrici sau orice altd
specializare pediatric[, desemnat de direcfia de s6n6tate public jude]ean6;

- un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul qcolar
judelean;

- un reprezentant desemnat de agenlia judeleanI pentru pldli gi inspeclie
social6, de preferinld un asistent social;

- doi reptezentanli ai organismelor private acreditate, propugi de
secretarul judefului.

Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant iar
mandatul membrilor Comisiei se desfbgoard pe parcursul a 5 ani, cu posibil itatea
prelungirii sale, in situafii temeinic motivate.

in vederea organizdrii gi asigur[rii func]iondrii Comisiei pentru protecfia Copilului
Carag-Severin, Secretarul Judelului a solicitat conducerii Direcliei de S6n6tate publicd
Carag-Severin, Inspectoratului $colar al Judelului Carag-severin gi Agenliei Judetene
pentru Plfii 9i Inspecfie Social[ Caraq-Severin s[ igi desemneze rcprezentan]i pentru a fi
propugi ca membri titulari gi supleanli ai Comisiei.

De asemenea, Secretarul Judefului, propune Consiliului Judefean Carag-Severin,
nominalizarea membrilor Comisiei dintre rcprezentanlii organismelor private acreditate, in
condiliile legii, care desf6goard activitd\i in domeniul protecliei gi promov6rii drepturilor
copilului, Reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurat4 prin rotalia
reprezentanJilor acestora pentru o perioad[ de 5 ani.

Astfel, avdnd in vedere modificdrile survenite in legislalia in vigoare din domeniul
protecfiei qi promov6rii drepturilor copilului, in unna comunic6rii de cdtre entit6file
publice a persoanelor desemnate pentru a face parte din Comisia pentru Protecfia Copilului
Carag-Severin, precum gi in urrna propunerii Secretarului Judefului, in vederea
nominalizdrii de cdtre Consiliul Judetean Carag-Severin a reprezentanlilor organismelor
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private acreditate desemnate pentru a face parte din Comisie, Consiliului Judetean Carag-

Severin a aprobat componenla nominald qi Regulamentului privind Organizarea Ei

Funclionarea Comisiei pentru Protecfia Copilului Carag-Severin, prin Hotdrdrea sa

nr,180/30.08.2017 .

in cursul anului 2018, prin Hotdrdrea Consiliului Judefean Caraq'severin

nr,165/30,08.2018, componenta Comisiei pentru Proteclia Copilului Carag-Severin s-a

modificat in sensul inlocuirii membrilor carc rcptezintd Agenlia Judeteand pentru PlAfl gi

Inspeclie Sociald Carag-Severin.

Problematica supusl dezbaterilor Comisiei pentru Proteclia Copilului Caraq-

Severin insumeazd doud domenii - unul social gi unul medical. Astfel, in anul 2018 au

avut loc, in total, 51 de gedinle, din care, 25 de gedinle au fost ordinare, iar 26 de gedinte au

fost extraordinare.

in perioada 01.01,201'8 - 31,12.2018, Comisia pentru Proteclia Copilului Caraq-

Severin, pe baza propunerilor prezentate de cdtre personalul de speoialitate al Direcliei
Generale de Asistenld Social6 gi Protectia Copilului Carag-Severin, a procedat la adoptarea

unui numdr total de l7l9 hotdr6rr, dupd cum urmeaz6:

a. 333 de hotdrdri au fost adoptate pentru solulionarea cazurilor vizdnd protecfia

speciald a unor copii aflali in situatii de risc, precum qi pentru instrumentarea unor ca\ze
privind asistenlii maternali profesionigti :

instituirea mdsurii de proteclie speciale a plasamentului - 3

eliberarea unor atestate de asistent maternal profesionist - 5

reinnoirea unor atestate de asistent maternal profesionist - 1,45

modifrcarea unor atestate de asistent maternal profesionist - 26

incetarea valabilitdfii unor atestate de asistent matemal profesionist - 25

revocarea unor m[suri de protec]ie speciald - 7

reintegrare in mediul familial - 1

modificarea unei hotdrdri/mlsuri anterioare - 116

respingerea cererii de reinnoire a atestatului de asistent maternal

profesionist - 2

respingerea cererii de eliberare a atestatului de asistent maternal

profesionist - 1

retrageri de atestate de asistent maternal profesionist -2.

b, 1386 hotdrdri au fost adoptate cu privire la copiii cu dizabiliteli gi respectiv la
copiii pentru care s-a decis recuperarea, Dintre acestea, Comisia pentru Proteclia Copilului
Carag-Severin a adoptat urm6toarele hotdrdri :

cazurt de expertizarc (cazuri noi): 243

cazuri de reexpertizare (cazuri de reevaluare) - 1016

revocare a hotdr6rilor iniliale de incadrare intr-un grad de handicap - 67

recuperare - 52

respingere - 8

Tot in perioada raportatd, Comisia pentru Proteclia Copilului Carag-Severin a

eliberat un num6r de 1290 certificate de incadrare a copilului intr-un grad de handicap,
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De asemeneaptecizdm c6, potrivit prevederilor art. 86^1 alin (2) qi (3) din Ordonanla
de Urgen[6 a Guvernului nr,51/30.06,2017 pentru modificarea qi completarea unor acte
normative, termenul de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap pentru
copii se stabilepte Jindnd cont de situafia concret[ a copilului din punct de vedere al
defrcienlelorlafectdrtlor, limitArilor de activitate gi restricJiilor de pirti"ipur" gi este de
minimum 6luni gi maximum2 ani, Pentru tdnErul care urmeazd,sd implineascd lg ani,
termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni gi mai mare de 2 ani,dar nu mai mare de
2 ani gi 6 luni, Prin exceplie, pentru copiii cu handicap a cdror afecliune necesita ingrijiri
medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru proteclia copilului
stabilegte un termen de valabilit ate a certifrcatului pdn[ la varsta de 1g ani,

Astfel, av6nd in vedere prelungirea termenului de valabilitate a unora dintre
cerlificatele de incadrare intr-un grad handicap, se constatatd o scddere a num6rului
hotdrdrilor de reevaluare emise de Comisie cu privire la copiii cu dizabilit6fi, de la 10g7
in anul 2077 ,la I 0I 6 in anul 2}lg.

tn altd ordine de idei precrzdm c6, prin intrarcain vigoare a Hot[rarii Guvernului
w'50212017 privind organizarea gi funclionarea comisiei pentru proteclia copilului,
atribuliile comisiei pentru proteclia copilului referitoare la orientarea gcolar6 a copiilor cu
dizabilitdtli 9i cES in inv[]6mdntul special gi special integrat precum qi gcolariza rca la
domiciliu sau in spital a copiilor fE,r6 CES, nedeplasabili, din motive medicale, au fost
preluate de cdtre comisia de orientare qcolard gi profesion ald. organizatdlanivelul centrului
judetean de resurse gi asistenfd educafionald. Cu toate acestea, membrii Comisiei pentru
Protectia Copilului Caraq-Severin au continuat sd vegheze asupra respect[rii dreptului la
educalie al tuturor copiilor inclusiv al celor cu dizabilitdti, astfel inc6t, dup[ fiecare gedin][
a Comisiei, in cazul in care s-a constatat cE existd copii care nu frecvent eazd nicio form6
de invdtdmdnt, s-a comunicat Centrului Judetean de Resurse qi Asistenla Educalional6
Caraq-Severin lista acestor copii,

De asemenea, ori de cdte ori s-a constatat necesitatea indrumarii copiilor cu
dizabilitdl\ ale c6ror cazuri au fost prezentate Comisiei in vederea incadr6rii intr-un grad
de handicap;' de a beneficia de servicii de recuperare, Comisia a luat dpcizia orient6rii
acestor copii cdtre acele centre de recuperare din judef care rdspundeau cel mai bine
nevoilor acestor copii,' lin6nd cont atAt de specificul deficienlei c6t gi de domiciliul
copilului. in acest sens, Comisia pentru Protecfia Copilului Caraq-severin a hot6r6t in anul
2018, ca pe l6ngd copiii inscrigi in programe de recuperare din anii anteriori, un num6r de
52 de copii sd beneficieze de servicii de recuperare, dup[ cum urmeazd:

-13 copii la Centrul ,,Nera,,Oravita;
-6 copii la Centrul ,,Bunavestire,, Caransebeq;
-33 copii la centrul $colar pentru Educalie Incluziva ,,prim6vara,, Regila.
Jindnd cont de prevederile art,l4 alin (2) din Ordinul Ministerului Snndt6lii

ru'130612016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu
dizabilitd'li in grad de handicap gi a modalitalilor de aplicare a acestora, potrivit clrora
comisia pentru proteclia copilului poate solicita un 

"onsuit 
suplimentar medical/gi

psihologic efectuat de cdtre medici de specialitate respectiv psihologi clinicieni cu
experienla mai mare decdt cei care au efectuat prima evaluare, Comisia pentru proteclia
Copilului Caraq-severin a solicitat, pentru un num[r de 7 cazuri, efectuarea unor
investigalii suplimentare, la Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Louis Jurcanu,,
Timigoara, astfel incdt incadrarca copiilor intr-un grad de handicap sau respingerea



cererilor de incadrare intr-un grad de handicap si se facd cu respectarea tuturor criteriilor

medicale, medico-psihologice, sociale qi psiho-sociale elaborate gi revizuite de cltre

Ministerul SanAtAlii qi Autoritatea Nafional[ pentru Protecfia Drepturilor Copilului qi

Adoplie.

De asemenea, pe parcursul anului 2018, Comisia pentru Proteclia Copilului Carag-

Severin a supus spre analiza Consiliului Judelean Caraq-Severin, semestrial, situalia

copiilor pdrisili in unitdlile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gi a

monitorizat cazurile acestor copii asigurdndu-se c[ pentru fiecare dintre aceqtia au fost

instituite mdsuri de proteclie qi au fost eliberate documentele de stare civil[.
Precizdm c6, pentru toli cei 10 copii pdrdsili in unit6li1e sanitare pe parcursul anului

2018, au fost instituite mdsuri de protecfie la asistenti maternali profesionigti pe ruza

judelului Carag-Severin, Instituirea unei m[suri de protec]ie la un asistent maternal

profesionist pentru copiii nou-niscufi a devenit o obligativitate odat6 cu intrarea in vigoare

a Legii 27212004, cdnd s-a statuat c[ plasamentul copilului care nu a implinit vdrsta de 2

ani poate fi dispus numai la familia extinsd sau substitutivd, plasamentul acestuia intr-un
serviciu de tip reziden\ial fiind interzis cu exceplia situaliei in care acesta prezintd,

handicapuri grave, cu dependenld de ingrijiri in servicii de tip rezidenJial specializate.

Ulterior, aceste dispozilii legale au fost modificate prin Legea 13112014 pentru

modificarea alin.l gi 2 ale art.64 din Legea 27212004 privind protecfia gi promovarea

drepturilor copilului, astfel incdt, plasamentul intr-o unitate rezidenfiald a fost interzis
pentru copilul care nu a implinit vdrsta de 3 ani, cu exceplia prevdzutd. anterior.

in anul 2018, Legea272l2OO4 privind protectia gi promovarea drepturilor copilului
a fost din nou modificat[, prin Legeanr.286129.t1.2018, act normativ prin care s-a stabilit
c[, pentru copiii care nu au implinit v6rsta de 7 ani plasamentul poate fi dispus numai la
familia extins6, substitutivd sau la asistent maternal, plasamentul acestora intr-un serviciu
de tip rezidenlial fiind interzis, cu exceplia copiilor care prezint[ handicapuri grave.

De asemenea, precizdm cd pentru 9 dintre cei 10 copii abandonati in unitdlile
sanitare de pe raza judelului Carag-Severin au fost intocmite certificatele de nagtere. Pentru

minorul care nu are inc[ intocmit certificat de naqtere, intrucdt s-a ndscut gi a fost
abandonat ln alt judet, dar mama are domiciliul pe ruza jtdelului Carag-Severin, au fost
efectuate de cdtre managerul de caz toate demersurile legale in vederea inregistrdrii
nagterii.

De asemenea, precizdm cd in cadrul gedintelor Comisiei pentru Proteclia Copilului
CaraE-Severin din anul 2018 pe l6ng6 analiza dosarelor prezentate, au fost audiafi un
numdr de 153 asistenti maternali profesionigti qi 130 de copii gi tineri, Membrii Comisiei
au acordat o atenlie deosebit[ discu]iilor purtate cu copiii care au implinit 10 ani aflati in
plasament, fiecare dintre aceEtia fiind incurajali sd-gi exprime opinia cu privire la

condiliile in care trdiesc, dorinlele pe care le au, relatia cu persoana carc ii oorotegte,

eventualele probleme gi bineinleles opinia cu privire la mentinerea sau modificarea m[surii
de proteclie stabilit[, Toate aceste discu]ii au avut un rol extrem de important pentru

determinarea condiliilor in care trdiesc copiii pentru cate a"fost instituitd o mdsurd de

protectie, astfel inc6t toate deciziile luate de c6tre acest organism au avut ca principal
obiectiv respectarea gi promovarea interesului superior al copilului.

In aoest sens preoizdm od reinnoirea atestatelor asistenlilor maternali profosionigti

s-a frcut doar dupd audierea copiilor aflali in plasament, care au implinit vArsta de 10 ani,
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gi confirmarea din partea acestora cd le sunt oferite cele mai bune conddii qi doresc

menlinerea mdsurii la acelagi asistent maternal profesionist.

ln situaliile in care copiii aflali in plasament sau managerii de caz av adus la
cunogtinla membrilor Comisiei eventuale probleme cu care s-au confruntat copiii in
familiile persoanelor care le asigurau ocrotirea, s-a acordat o atenfie deosebitd acestor

cazuri, solicitAndu-se nu doar opinia dar gi prezenla in gedinlele Comisiei a unor

reprezentanfi ai unitE]ilor de invd]6mdnt, primdriilor gi unitE]ilor de polifie din unitfiile
administrativ-teritoriale in care domiciliau copiii respectivi gi, de fiecare dati cdnd aceste

nereguli s-au confirmat, copiii au fost scogi de urgen!6 din mediul de ocrotire gi transferali

in alte familii sau unitdli rezidenfiale, De asemenea, in cazvl in care persoanele in
activitatea cdrora s-au constatat nereguli erau asistenfi maternali profesionigti, Comisia a

decis retragerea atestatelor acestora. in acest sens, precizdm cd pe parcursul anului 2018,
Comisia pentru Proteclia Copilului Carag-Severin a decis retragerca atestatelor de asistenfi
matemali profesionigti pentru 2 persoane.

De asemenea, av6nd in vedere c6, pe parcursul dezbaterilor din qedinfele Comisiei
pentru Proteclia Copilului Carag-Severin s-au constatat situalii in care copiii aflafi in
plasament nu aveau o vestimentalie corespunzdtoarc sau au declarat cd sumele de bani de

care beneficiazd" sdptdmdnal sunt insuficiente, in luna aprilie a anului 2018, acest organism
decizional a transmis o adres6 tuturor asistenlilor maternali profesionigti de pe ruza
judetului Carag-Severin, prin care s-a adus la cunogtinla acestora cI Ie revine obligafia de a
folosi banii provenili din alocalia de plasamenl, alocalia de stat qi bursa gcolard exclusiv in
interesul copiilor aflali in plasament Ei nu pentru a face economii sau pentru a acoperi
nevoile familiei precum gi aceea de a comunica in permanenJs managerului de caz modul
in care au fost utilizate efectiv aceste sume,

Pentru anul2019 Comisia pentru Proteclia Copilului CaraE-severin igi propune sE

continue activitdiile desftgurate in vederea indeplinirii atribuliilor ce ii revin $i, pe ldngd
activitdlile curente desfdgurate in cadrul qedinlelor ordinare qi extraordinare iqi propune ca,

in baza dreptului de control pe care il au membrii acestui organism decizional asupra
activitdlii zisistenlilor maternali profesionigti, sd efectueze vizite la domiciliul acestor
persoane pentru ca pe l6ng6 informaliile furnizate de asistenlii sociali, recomand[rile
vecinilor, opinia reprdzentanfilor autoritdlilor publice locale, sd verifice personal dacd
asistentii maternali profesioniqti pe care i-au atestat prezintd, garanlii pentru indeplinirea
corect6 a obligaliilor ce revin unui pdrinte referitoare la cregterea, ingrijirea gi educarea
copiilor sdi gi au in folosinlI o locuin\d care acoper[ necesitdlile de preparare a hranei,
igiena, educalie gi odihnd ale copiilor care sunt primili in plasament.

Avdnd in vedere cele prezentate, activitdfile de specialitate prestate, considerdm cd
atdt Comisia pentru Proteclia Copilului Carag-Severin, cdt gi Direclia Generald de
Asistenti Sociald gi Proteclia Copilului Carag-severin gi-au adus o contributie importantd
in derularea activitdlii desfdqurate in domeniul asistenlei sociale gi protecfiei copilului, la
nivelul judetului nostru, indeplinindu-gi totodatE, in mod corespunzdtor, atribuliile care le

SECRETARUL COMISIEI,
Lavinia Cdprariu
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