
14.01.2019

Către: Doamna Adriana Popescu, Reporter

Libertatea

Ref: Solicitare informații 

Stimată doamnă,

Urmare solicitării dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:

1. Cât  cheltuie  statul  în  fiecare  lună  cu  un  copil/tânăr  aflat  în  grija  unui
asistent maternal?

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv H.G. nr. 978/2015, standardul
minim de cost pentru un copil fără dizabilități la asistent maternal cu un copil în
plasament este de 21.456/an lei și pentru un copil cu dizabilități este de 24.486
lei/an.  Sumele  mai  sus  menționate  nu  includ  alocația  de  plasament,  respectiv
cheltuielile  aferente  hranei,  echipamentului,  precum  și  ale  altor  drepturi  ale
copilului, care sunt în cuantum de 600 lei/lunar pentru copilul fără dizabilități și
900/lunar lei pentru copilul cu dizabilități.

Cumulând cele două categorii de cheltuieli (standardul minim de cost și alocația de
plasament)  suma estimată  a  fi  cheltuită  pentru  un copil  fără  dizabilități  la  un
asistent maternal cu un copil este de 28.658 lei, iar pentru un copil cu dizabilități
este de 35.286 lei.

Conform  prevederilor  legale  în  vigoare,  de  la  bugetul  de  stat  se  asigură, în
proporție de cel mult 90%, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale
aprobate prin hotărâre de guvern, iar alocația de plasament se asigură integral prin
bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

2. Cât cheltuie statul în fiecare lună cu un copil/tânăr internat într-un centru
de tip rezidențial?

Conform  prevederilor  legale  mai  sus  menționate,  media  standardului  de  cost
pentru un copil fără dizabilități aflat în servicii de tip rezidențial este de 26.468 lei
anual, iar pentru un copil cu dizabilități este de 33.788 lei anual.  

Conform  prevederilor  legale  în  vigoare,  de  la  bugetul  de  stat  se  asigură, în
proporție de cel mult 90%, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale
aprobate prin hotărâre de guvern.
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3. Câți copii ce vor împlini anul acesta 18 ani sunt, la acest moment, în grija
asistenților maternali?

Acest tip de informații este disponibil la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență
Socială  și  Protecția  Copilului.  Prin  urmare,  un punct  de vedere  avizat  poate fi
oferit de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la
nivelul  fiecărui  județ/sector,  având  în  vedere  că  acestea  sunt  instituții  cu
personalitate  juridică  care  funcționează  în  subordinea  Consiliilor  județene,
respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, iar asistenții
maternali care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor separați de familie sunt
angajați ai DGASPC.

4. Câți copii care vor împlini anul acesta 18 ani sunt internați, la acest moment,
în centre de tip rezidențial?

Acest tip de informații este disponibil la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență
Socială  și  Protecția  Copilului.  Prin  urmare,  un punct  de vedere  avizat  poate fi
oferit de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la
nivelul  fiecărui  județ/sector,  având  în  vedere  că  acestea  sunt  instituții  cu
personalitate  juridică  care  funcționează  în  subordinea  Consiliilor  județene,
respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, iar serviciile de
tip rezidențial sunt structuri funcționale organizate în subordinea DGASPC.

5.  Care  este  procedura  recomandată  în  cazul  copiilor  crescuți  de  asistenții
maternali  atunci  când  acești  copii  împlinesc  18  ani  și  sunt  în  continuare
elevi/studenți?

Tuturor tinerilor din sistemul de protecție specială, inclusiv cei aflați la asistenții
maternali le sunt aplicabile prevederile art. 55 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr.
272/2004  privind  protecția  și  promovarea  drepturilor  copilului,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare, respectiv „La cererea tânărului, exprimată
după  dobândirea  capacității  depline  de  exercițiu,  dacă  își  continuă  studiile  o
singură dată în fiecare formă de învățământ de zi, protecția specială se acordă, în
condițiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de
26  de  ani”  și  „Tânărul  care  a  dobândit  capacitate  deplină  de  exercițiu  și  a
beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu își continuă studiile și nu
are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii
sociale,  beneficiază,  la  cerere,  pe  o  perioadă  de  până  la  2  ani,  de  protecție
specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul
în care se face dovada că tânărului i s-au oferit un loc de muncă și/sau locuință cel
puțin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile
lui.”

6. La modul general, considerați că ar fi în interesul acestor tineri să fie luați în
grija asistenților maternali și internați în centre de tip rezidențial?
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Conform legislației în vigoare, plasamentul într-un serviciu rezidențial trebuie să
fie ultima opțiune pentru orice copil separat temporar sau definitiv de familie, în
condițiile legii. 

7. Dacă răspunsul la întrebarea de mai sus este afirmativ, pot fi separați frații
crescuți de același asistent maternal (unul e minor, celălalt a devenit major) în
ciuda voinței  lor,  dar și  a  dorinței  asistentului  maternal,  care  și-a  exprimat
disponibilitatea de a-i crește pe amândoi, împreună, în continuare?

Separarea  fraților  poate  fi  avută  în  vedere  în  situația  în  care  aceasta  este  în
interesul  superior  al  acestora. În  luarea unei asemenea decizii,  pe lângă opinia
copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate, și a asistentului maternal,
trebuie avute în vedere și condițiile care au stat la baza eliberării atestatului de
asistent maternal.

De  asemenea,  nevoile  copilului,  în  funcție  de  care  este  impus  programul
asistentului maternal, trebuie avute în vedere în luarea deciziei de prelungire a
măsurii  de protecție specială  la asistent maternal în calitate de angajat sau în
calitate de familie/persoană.

8. În cazul tinerilor luați de la asistentul maternal și internați în centrele de tip
rezidențial, cine încasează alocația de plasament?

Copiii/tinerii care beneficiază de măsură de protecție specială în servicii de tip
rezidențial publice nu beneficiază de alocația lunară de plasament. 

9. Câți tineri care au împlinit 18 ani și se încadrează în condițiile art. 55, alin.
(1)  și  (2)  din Legea 272/2004 se află,  la  acest  moment, în grija  asistenților
maternali?

Conform  datelor  furnizate  de  către  Direcțiile  Generale  de  Asistență  Socială  și
Protecția Copilului, în anul 2018 din numărul total al copiilor și tinerilor aflați în
grija asistenților maternali aproximativ 5%  aveau peste 18 ani.

Informații detaliate în ceea ce privește tipul de măsură de protecție specială de
care beneficiau tinerii care își continuă studiile, dar fără a depăși vârsta de 26 de
ani (art. 55 alin. 2) și tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială,
dar care nu își continuă studiile și nu au posibilitatea revenirii în propria familie,
fiind  confruntați  cu  riscul  excluderii  sociale  (art.  55  alin.  3),  aflați  în  grija
asistenților maternali, sunt disponibile la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului.

10. Câți tineri care au împlinit 18 ani și se încadrează în condițiile art. 55, alin.
(1) și (2) din Legea 272/2004 se află, la acest moment, internați în centre de tip
rezidențial?
B-dul Ghe. Magheru, nr.7, Sector 1, București
Tel.: +4(0) 213 100 789 
E-mail: office@anpfdc.ro 
www.copii.ro | www.romania2019.eu

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția  datelor),  informațiile  referitoare  la  datele  cu  caracter  personal  cuprinse  în  acest  document  sunt  confidențiale.  Acestea  sunt  destinate  exclusiv
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
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Conform  datelor  furnizate  de  către  Direcțiile  Generale  de  Asistență  Socială  și
Protecția Copilului, în anul 2018 din numărul total al copiilor și tinerilor aflați cu
măsură de protecție specială într-un serviciu de tip rezidențial, aproximativ 14%
aveau peste 18 ani.
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