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Raport 

privind activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Iaşi  

în anul 2016 

 

 

           În anul 2016, Comisia pentru Protecţia Copilului s-a  întrunit  în 52  şedinţe (din 

care 5 extraordinare) şi a emis un număr de 4340 Hotărări (din care 364 hotărâri privind 

măsurile de protecţie specială ale copilului, 3620 de hotărâri privind încadrarea copilului 

într-un grad de handicap și 356 hotărâri privind atestarea / reatestarea asistenților 

maternali profesionisti). 

             Comisia pentru Protecţia Copilului Iaşi în anul 2016 a stabilit încadrarea într-un 

grad de handicap pentru un număr de 3523 cazuri şi a respins încadrarea într-un grad de 

handicap pentru un număr de 97 cazuri.  

           În ceea ce priveşte stabilirea măsurilor de protecţie specială a copiilor, Comisia 

pentru Protecţia Copilului Iaşi în anul 2016 a hotărât: 

Măsuri privind plasamentul la o persoană sau  familie: 

- instituirea măsurii de  plasament familial pentru un număr de 8 copii;   

- menţinerea măsurii de  plasament familial pentru un număr de 37 tineri peste 18 ani; 

- încetarea măsurii de plasament familial şi reintegrarea în familie pentru un număr de 

25 copii / tineri; 

Măsuri privind plasamentul la un asistent maternal profesionist: 

- menţinerea măsurii de plasament la un asistent maternal profesionist pentru un număr 

de 19 copii şi tineri; 

Măsuri privind plasamentul la un serviciu de tip  rezidenţial: 

- instituirea măsurii de  plasament rezidenţial pentru un număr de 8 copii şi tineri. 

- menţinerea măsurii de  plasament rezidenţial pentru un număr de 77 copii şi tineri; 

- încetarea măsurii de  plasament rezidenţial pentru un număr de 62 copii şi tineri; 

Supraveghere specializată: 

- instituirea măsurii supravegherii specializate în familie pentru un număr de 76 copii. 

 
 

 



În ceea ce priveşte atestarea / reatestarea asistenţilor maternali profesionişti, Comisia pentru 

Protecţia Copilului Iaşi în anul 2016 a hotărât: 

      -     atestarea unui număr de 82 asistenţi maternali profesionişti; 

- reatestarea unui număr de 262 asistenţi maternali profesionişti; 

- retragerea atestatatului de asistent maternal profesionist pentru un numar de 2 

asistenţi maternali profesionişti ; 

- respingerea reatestarii ca asistent maternal profesionist pentru un numar de 4 cazuri; 

- respingerea atestarii ca asistent maternal profesionist pentru un număr de 3 cazuri; 

- modificarea atestatului de asistent maternal profesionist pentru un  număr de 3 

cazuri. 

Pentru un număr de 38 cazuri Comisia pentru Protecţia Copilului Iaşi a hotărât ca 

reprezentantul legal al copilului să poată utiliza suma de bani cu titlu de atualocaţie 

capitalizată în contul acestuia la BRD Societe Generale. 

          Comisia pentru Protecţia Copilului Iaşi în anul 2016 a eliberat un număr de 8 avize 

favorabile privind instituirea unei măsuri de protecţie pentru copiii din alte judeţe. 

               Pentru un număr de 6 cazuri Comisia pentru Protecţia Copilului Iaşi a hotărât 

îndreptarea erorii materiale. 
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