
Legislație protecția copilului 

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

(republicată) cu modificările și completările ulterioare; 

  Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile 

copilului, cu modificările și completările ulterioare; 

  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și 

completările ulterioare; 

  Legea nr. 15 /1993 pentru aderarea Romaniei la Convenția europeană în materia 

adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, cu modificările și 

completările ulterioare; 

   Ordin nr. 286/06.07.2006 pentru aprobarea Normelor Metodaologice privind 

întocmirea Planului de Servicii și a Normelor Metodologice privind întocmirea 

Planului Individualizat de protecție; 

   Ordin  nr. 21/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial ; 

 Ordin nr. 24/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 

centrele de zi; 

  Ordin nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 

centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

  Ordin nr. 132/2005 pt. aprobarea SMO privind serviciile destinate protecţiei 

copiilor străzii; 

   Ordin nr. 288/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

 Ordin nr. 27/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități; 

 Ordin nr. 89/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 

centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat și exploatat; 

 Ordin nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea 

dintre DGASPC –uri şi Serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de 

asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

 H.G.  nr. 323/28.03.2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind 

prevenirea abandonului copilului de către familie; 

 H.G.  nr. 691 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere 

şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care 

aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 

colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi 

serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate 

de către acestea; 



 Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violentei în familie 

(republicată); 

  Ordin nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile 

sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie; 

 H.G. nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru 

serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane 

 Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind 

procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative; 

 Ordinul  nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 

încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a 

acestora; 

 Ordinul  nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru 

evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, 

precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe 

educaţionale special; 

 Ordinul  nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a 

alocaţiei lunare de plasament; 

 H.G. nr. 448/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinţilor 

fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi 

propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale 

persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată; 

 H.G.  nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către 

organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi 

metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura 

activităţi în domeniul adopţiei internaţionale; 

 H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 

persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 H.G. nr. 904 /2014pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului; 

 H.G. nr. 1113 /2014privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020 şi a Planului operaţional 



pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului 2014 - 2016*); 

 H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului. 


