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RAPORT 
 

cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului 

 desfăşurată în anul 2020 

 

 

Comisia pentru Protecţia Copilului Olt – organ de specialitate 

al Consiliului Judeţean Olt -  îşi desfăşoară activitatea decizională în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului, în concordanţă cu obiectivele 

generale ale reformei în sistemul de protecţie a copilului şi în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Pe parcursul anului 2020, Comisia pentru Protecţia Copilului 

Olt şi-a desfăşurat activitatea în 50 şedinţe, în cadrul cărora a adoptat 

un număr total de 1463 hotărâri. 

 

- În vederea respectării interesului superior al copilului, 

Comisia pentru Protecţia Copilului Olt a emis un număr de 193 

hotărâri, conform Hotărârii Guvernului României nr.272/2004, privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, stabilind următoarele măsuri de 

protecţie specială : 

-  plasament la rude până la gradul IV inclusiv  plasament la 

alte persoane  = 10 hotărâri; 

- menținere plasament la rude până la gradul IV inclusiv  

plasament la alte persoane  = 24 hotărâri; 

- încetare plasament la rude până la gradul IV și reintegrare 

familială = 3 hotărâri; 

- încetare plasament la rude până la gradul IV inclusiv 

plasament la alte persoane  = 7 hotărâri; 

- înlocuire plasament la asistent maternal profesionist cu 

plasament la alte persoane(familie) = 1 hotărâre; 

- menținere plasament la asistent maternal profesionist = 21 

hotărâri; 

- înlocuire plasament la asistent maternal profesionist cu 

plasament la DGASPC Olt = 1 hoărâre; 
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- încetare plasament la asistent maternal profesionist = 3 

hotărâri; 

- înlocuirea plasament la un CTF cu plasament la alt CTF = 1 

hotărâre; 

- încetare plasament la DGASPC Olt și reintegrare familială = 

1 hotărâre; 

- menținere plasament la DGASPC Olt = 17 hotărâri; 

- Încetare plasament la DGASPC Olt = 2 hotărâri; 

- încetare supraveghere specializată = 8 hotărâri. 

 

În sfera asistenţilor maternali profesionişti, Comisia pentru 

Protecţia Copilului Olt  a adoptat: 

 

-  21 hotărâri eliberare atestat asistent maternal profesionist; 

-  73 hotărâri reînnoire atestat asistent maternal profesionist; 

Comisia pentru Protecţia Copilului Olt eliberează şi certificate 

de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. 

 

Propunerile de încadrare într-un grad de handicap se regăsesc 

în rapoartele de evaluare complexă întocmite de specialiştii din cadrul 

serviciului de evaluare complexă a copilului, aflat în structura 

organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt. 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 502/2017, Comisia pentru Protecţia Copilului a emis un număr de 

1270 hotărâri cu privire la reevaluarea anuală sau încadrarea copiilor 

într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie 

specială, din care: 

- pentru gradul I (grav) s-au emis 696 hotărâri; 

- pentrul gradul II (accentuat) s-au emis 209 hotărâri; 

- pentru gradul III (mediu) s-au emis 346 hotărâri; 

- pentru gradul IV (ușor) s-au emis 8 hotărâri; 

- respingere încadrare în grad de handicap s-au emis 11 

hotărâri. 
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În activitatea în domeniul protecţiei copilului, Comisia pentru 

Protecţia Copilului Olt a soluţionat cauzele privind protecţia copilului, 

pe baza dosarelor instrumentate de specialiştii Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, cu propuneri motivate 

referitoare la stabilirea măsurilor corespunzătoare de protecţie. 

La şedinţele comisiei, pentru soluţionarea cauzei, au fost 

convocaţi şi audiaţi : 

- 10 reprezentanți legali 

- 5 copii 

- 88 asistenţi maternali profesionişti. 

 

 

După audierea persoanelor, a dezbaterilor ce au avut loc în 

şedinţe, a supunerii la vot a propunerilor privind soluţionarea cauzei, 

Comisia pentru Protecţia Copilului Olt a adoptat cele 1463 hotărâri. 

 

Hotărârile adoptate au fost comunicate persoanelor interesate 

în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei. 

 

Prin activitatea sa, Comisia pentru Protecţia Copilului asigură 

coordonarea întregii activităţi de protecţie a copilului de pe teritoriul 

judeţului, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin Strategia 

Guvernamentală şi Judeţeană de reformă a sistemului de protecţie a 

drepturilor copilului. 
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