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Înă temeiulă art.ă 108ă dină Constitu iaă României,ă republicat ,ă ală art. 15 din Legea nr.
272/2004 privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copilului,ă republicat ,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăhot râre.
CAP. I
Dispozi iiăgeneraleăşiădefini ii
ART. 1
Prezentaă hot râreă aprob ă obliga iileă ceă revină autorit iloră administra ieiă publice
locale,ă institu iiloră şiă profesioniştiloră implica iă înă prevenireaă şiă interven iaă înă
cazurileădeăcopiiăafla iăînăsitua ieădeăriscădeăp r sireăsauăp r si iăînăunit iăsanitareă
careăofer ăserviciiămedicaleăpentruăcopii.
ART. 2
În sensul prezenteiă hot râri,ă termeniiă şiă expresiileă deă maiă josă auă urm toareleă
semnifica ii:
a)ă
unitateă
sanitar ă
unitateă
sanitar ă
careă
areă
înă
structur ă
sec ie/compartiment/unitateă
deă
specialitateă
obstetric -ginecologieă
şiă
neonatologie/pediatrieăsauăcareăofer ăservicii medicale pentru copii;
b)ă copilă înă situa ieă deă riscă deă p r sireă înă unitateaă sanitar ă - copilulă ală c ruiă
p rinteăsau,ădup ăcaz,ăaltăocrotitorălegalăoriăînso itorănuăparticip ălaăactivit ileădeă
îngrijire,ă nuă viziteaz ă copilulă careă necesit ă spitalizare prelungit ă sauă nuă men ineă
leg turaăcuăacesta,ănuăseăprezint ălaădataăcomunicat ădeămediculăcurantăpentruăexternareaă
acestuia,ă copilulă careă nuă areă naştereaă înregistrat ,ă copilulă internată singură înă unitateaă
sanitar ă înă careă esteă permis ă înso ireaă acestuia,ă copilulă f r ă înso itoră transferată
dintr-oăalt ăunitateăsanitar ;
c)ă copilă p r sită - copilul pentru care s-a întocmit proces-verbal de constatare a
p r sirii,ă înă condi iileă art. 12 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protec iaă şiă
promovareaă drepturiloră copilului,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;
d)ă gravid /mam ă înă situa ieă deă riscă socială - gravida/mam ă careă seă poateă aflaă înă
imposibilitateaă deă aă declaraă naştereaă copiluluiă şi/sauă deă aă seă ocupaă deă creştereaă şiă
îngrijireaăacestuiaăîntrucâtănuăde ineăcertificatădeănaştereăsauăactădeăidentitate;
e)ă înso itoră - persoana,ă altaă decâtă p rinteleă sau,ă dup ă caz,ă ocrotitorulă legală ală
copilului,ăcareăîlăînso eşteăpeăacestaăpeăperioadaăintern riiăînăunitateaăsanitar ;
f) bilet de învoire - documentul administrativ eliberat de medicul curant în baza
c ruiaă p rinteleă sau,ă dup ă caz,ă ocrotitorulă legală sauă înso itorulă copiluluiă poateă p r siă
unitateaăsanitar ăoăperioad ădeterminat ădeătimp;
g) referat de constatare a revenirii - documentul administrativ întocmit de
asistentulă socială dină unitateaă sanitar ă prină careă seă constat ă revenireaă mameiă sau,ă dup ă
caz,ă aă ocrotitoruluiă legală sauă înso itorului,ă înă unitateaă sanitar ,ă înă situa iaă înă careă

mama a revenit dup ă momentulă sesiz riiă direc iei,ă dară înainteă deă întocmireaă procesuluiverbalădeăconstatareăaăp r siriiăcopilului;
h) procesul-verbală deă constatareă aă p r siriiă copiluluiă - documentul administrativ
întocmită înă condi iileă art. 12 alin. (2) din Legea nr. 272/2004,ă republicat ,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă şiă semnată deă reprezentantulă direc ieiă generaleă
deă asisten ă social ă şiă protec iaă copilului,ă reprezentantulă poli ieiă şiă ală unit iiă
sanitare, prin care se atest ăp r sireaăcopiluluiădeăc treămam ăoăperioad ămaiămareădeă24ă
de ore;
i) procesul-verbală deă constatareă aă reveniriiă p rinteluiă sau,ă dup ă caz,ă aă
ocrotitoruluiălegalăsauăînso itoruluiă- documentul administrativ semnat de reprezentantul
direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copilului,ă reprezentantulă poli ieiă
şiă ală unit iiă sanitare,ă prină careă seă atest ă revenireaă mameiă înă unitateaă sanitar ă dup ă
întocmirea procesului-verbalădeăconstatareăaăp r siriiăcopilului;
j) ocrotitor legal - persoanaă careă exercit ,ă potrivită legii,ă autoritateaă p rinteasc ă
asupra unui copil.
ART. 3
(1)ă Înă vedereaă aplic riiă prevederiloră prezenteiă hot râri,ă serviciulă publică deă
asisten ăsocial ădesemneaz ăcelăpu inăunăasistentăsocialăcareăareăobliga iaăs ăefectueze
demersurileă necesareă înregistr riiă naşteriiă copiluluiă p r sită înă unitateaă sanitar ,ă iară
direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă desemneaz ă celă pu ină ună
asistentă socială careă areă obliga iaă s ă efectuezeă demersurileă pentruă preluareaă acestuia în
sistemulădeăprotec ieăaăcopilului,ăatunciăcândăstareaădeăs n tateăîiăpermite.
(2)ă Înă unitateaă sanitar ,ă asistentulă socială sau,ă dup ă caz,ă persoanaă desemnat ă înă
condi iileă art. 10 alin. (1) din Legea nr. 272/2004,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăareăobliga iaădeăaăaplicaăprevederileăprezenteiăhot râri.
(3)ă Personalulă desemnată prev zută laă alin.ă (1)ă areă obliga iaă deă aă colaboraă cuă
asistentulă socială dină unitateaă sanitar ă sau,ă dup ă caz,ă cu persoanaă cuă atribu iiă deă
asisten ă social ,ă precumă şiă cuă persoaneleă desemnateă deă organeleă deă poli ieă şiă deă
serviciileăpubliceăcomunitareădeăeviden ăaăpersoanelor,ăînăcondi iileă art. 10 alin. (1)
şiă(2)ădinăLegeaănr.ă272/2004,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
ART. 4
(1)ăUnit ileăsanitareăauăobliga iaăs ăîncheieăprotocoaleădeăcolaborareăcuădirec iileă
generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă dină unitateaă administrativteritorial ăîn careăacesteaăfunc ioneaz ăînătermenădeă3ăluniădeălaăintrareaăînăvigoareăaă
prezenteiă hot râri.ă Înă protocolă suntă nominalizateă persoaneleă desemnateă pentruă urm rireaă
şiăpunereaăînăaplicareăaăprevederilorăprezenteiăhot râriăşiăatribu iileăceărevinăfiec reiă
institu ii.
(2)ă Conducereaă unit iloră sanitareă areă obliga iaă deă aă seă asiguraă c ă atribu iileă ceă
revină personaluluiă dină sec iileă înă careă suntă interna iă copiiă conformă prevederiloră
prezenteiă hot râri,ă precumă şiă prevederiloră protocoaleloră prev zuteă laă alin.ă (1) sunt
prev zuteăînăfişeleădeăpost.
(3) Lista cu coordonatele de contact ale tuturor persoanelor desemnate de fiecare
autoritateă esteă pus ă laă dispozi iaă persoaneloră responsabileă cuă punereaă înă aplicareă aă
prevederilorăprezenteiăhot râri.
ART. 5
Serviciileă publiceă deă asisten ă social ă sau,ă dup ă caz,ă direc iileă generaleă deă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiădeălaănivelulăsectoarelorămunicipiuluiăBucureştiă
auăurm toareleăobliga iiăpentruăprevenireaăp r siriiăcopiluluiăînăunit iăsanitare:
a)ă colaboreaz ă cuă medicul/mediciiă deă familie,ă cuă asisten iiă medicaliă comunitariă sau,ă
dup ă caz,ă cuă mediatoriiă sanitariă dină unitateaă administrativ-teritorial ă înă vedereaă
identific riiăprecoceăaăgravideiăînăsitua ieădeăriscăsocial;
b)ăverific ădac ăgravida înăsitua ieădeăriscăsocialăesteăînscris ăpeălistaăunuiămedică
deăfamilieăsau,ădup ăcaz,ăfaciliteaz ăînscriereaăacesteiaăpeălistaăunuiămedicădeăfamilie;
c)ă sprijin ă şiă acompaniaz ă gravidaă înă situa ieă deă riscă socială careă nuă areă acteă deă
identitate pe parcursulăprocesuluiădeăînregistrareăaănaşteriiăşiădeăob inereăaăactuluiădeă
identitate;

d)ă monitorizeaz ă gravidaă identificat ă înă situa ieă deă riscă socială peă parcursulă
perioadeiă deă graviditateă şiă efectueaz ă viziteă lunareă laă domiciliulă acesteiaă înă ultimeleă
dou ăluniădeăsarcin ;
e)ăcolaboreaz ă cuă asistentulăsocialădină unitateaăsanitar ă înăcareăgravidaăurmeaz ă s ă
nasc ,ăpeăperioadaăintern riiăacesteia;
f)ăinformeaz ăgravidaă şiăfamiliaă acesteiaăcuăprivireă laă drepturileăşiăobliga iileăceă
le revin în ceea ceăpriveşteăcreştereaăşiăîngrijireaăviitoruluiăcopil;
g)ă informeaz ă gravidaă şiă familiaă acesteiaă cuă privireă laă beneficiileă deă asisten ă
social ăşiăserviciileădisponibileăpeăplanălocal;
h)ă înso eşte,ă laă solicitareaă acestuia,ă mediculă deă familieă şi/sauă asistentul medical
comunitar la vizitele periodice efectuate conform prevederilor art. 46 alin. (6) din
Legea nr. 272/2004,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
ART. 6
Oriceă persoan ăcare,ăprinănaturaăprofesieiă sauă ocupa ieiă sale,ă lucreaz ădirectăcuăună
p rinteă sau,ă dup ă caz,ă ocrotitoră legală ală copilului,ă fa ă deă careă areă suspiciuniă înă
leg tur ăcuăexisten aăuneiăsitua iiădeăriscădeăp r sireăaăcopiluluiăînăunitateaăsanitar ,ă
esteă obligat ă s ă sesizeze serviciulă publică deă asisten ă social ă înă aă c ruiă raz ă
teritorial ăaăfostăidentificatăcazulărespectiv.
CAP. II
Prevenireaăp r siriiăcopiluluiăînăunitateaăsanitar
ART. 7
(1)ă Laă internareaă înă unitateaă sanitar ă personalulă medicală dină compartimentul de
primireăaăurgen elorăsau,ădup ăcaz,ădinăunitateaădeăprimireăaăurgen elorăareăobliga iaădeă
aă solicitaă gravideiă actulă deă identitateă şiă deă aă realizaă oă copieă fa /versoă aă acestuia,ă
careăseăataşeaz ălaăFoaiaădeăobserva ie.
(2)ă Înă situa iaă intern riiă copilului,ă personalulă medicală dină compartimentulă deă
primireăaăurgen elorăsau,ădup ăcaz,ădinăunitateaădeăprimireăaăurgen elorăareăobliga iaădeă
aă solicitaăp rinteluiă sau,ădup ăcaz,ăocrotitoruluiă legală sauă înso itoruluiă atâtăactulă deă
identitate al acestuia,ăcâtăşiăcertificatulădeănaştereăalăcopiluluiăşiădeăaărealizaăcopiiă
aleăacestora,ăcareăseăataşeaz ălaăFoaiaădeăobserva ie.ăÎnăsitua iaăînăcareăp rinteleăsau,ă
dup ă caz,ă ocrotitorulă legală sauă înso itorulă nuă prezint ă actulă deă identitateă sau,ă dup ă
caz, certificatulădeănaştereăalăcopiluluiăsuntăaplicabileăprevederileăart.ă9ălit.ăb).
ART. 8
(1)ăDac ălaămomentulăintern riiăgravida/mamaăseăîncadreaz ăînăsitua iileăprev zuteălaă
art. 2 lit. d), medicul/asistentul medical/asistentul social din compartimentul de
primireăaăurgen elorăsau,ădup ăcaz,ădinăunitateaădeăprimireăaăurgen elorăareăurm toareleă
obliga ii:
a)ă s ă soliciteă gravidei/mameiă completareaă Formularului-declara ieă prev zută înă anexaă
careăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre;
b)ăs ăataşezeălaăFoaiaădeăobserva ieăformularulăprev zutălaălit.ăa);
c)ăs ăfotografiezeăgravida/mamaăşiăs ăapliceăfotografiaăpeăFormularul-declara ie;
d)ăs ăsoliciteăorganuluiădeăpoli ieăcompetentălaăcareăesteăarondat ăunitateaăsanitar ă
desemnarea unui reprezentantăcareăs ăseădeplasezeădeăurgen ălaăsediulăunit iiăsanitareă
înă vedereaă identific riiă gravidei/p rintelui/ocrotitoruluiă legal/înso itoruluiă careă nuă
de ineăactădeăidentitate.
(2)ăÎnăsitua iaăînăcareăgravida/mama,ădinăpricinaăinfirmit ii,ăaăbolii sau din orice
alte cauze nu poate completa Formularul-declara ie,ă asistentulă medicală completeaz ă
formularulă şiă faceă men iuneaă despreă aceast ă împrejurare,ă men iuneaă astfelă f cut ă inândă
locădeăsemn tur .
ART. 9
Medicul/asistentul medical din compartimentulă deă primireă aă urgen eloră sau,ă dup ă caz,ă
dinăunitateaădeăprimireăaăurgen elorăareăurm toareleăobliga ii:
a)ă s ă completezeă înă Foaiaă deă observa ieă adresaă dină carteaă deă identitateă aă
gravidei/mamei,ă iară înă situa iaă înă careă aceastaă aă fostă transportat ă cuă ambulan aă seă

consemneaz ă adresaă interven ieiă conformă Fişeiă deă urgen ă prespitaliceasc ă şiă seă anexeaz ă
oăcopieăaăacesteiaălaăFoaiaădeăobserva ie;
b)ă s ă consemnezeă înă Foaiaă deă observa ieă sintagmaă "Înă aten iaă asistentuluiă social",ă
dac ăpersoanaăinternat ăseăafl ăînăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăd);
c)ă s ă informezeă asistentulă socială dină unitateaă sanitar ă sau,ă dup ă caz,ă persoanaă
desemnat ă cuă privireă laă internareaă uneiă gravide/mameă careă seă afl ă înă situa ieă deă riscă
social;
d)ă s ă informezeă asistentulă socială dină unitateaă sanitar ă sau,ă dup ă caz,ă persoanaă
desemnat ă cuă privireă laă internareaă unuiă copilă ceă prezint ă semneă deă
abuz/neglijare/exploatare;
e)ă înă situa iaă prev zut ă laă lit.ă d),ă s ă consemnezeă înă Foaiaă deă observa ieă sintagmaă
"Înăaten iaăasistentuluiăsocială- copilăvictim ăaăabuzului/neglij rii/exploat rii".
ART. 10
(1)ăAsistentulăsocialădinăunitateaăsanitar ăareăurm toareleăobliga ii:
a)ă s ă analizezeă laă începutulă programuluiă deă lucruă foileă deă observa ieă dină ziuaă
precedent ă sau,ă dup ă caz,ă registrulă deă internareă şiă celă deă eviden ă naşteriă înă vedereaă
prelu riiăînăeviden aăsaăaătuturorăgravidelor/mamelorăaflateăînăsitua ieădeăriscăsocial;
b)ă s ă informezeă imediată gravida/mamaă internat ă f r ă actă deă identitateă cuă privire la
obliga iaăprezent riiăactuluiădeăidentitateăşi,ădup ăcaz,ă aăcertificatuluiădeănaştereăală
copilului în termen de 24 de ore de la internare;
c)ă s ă informezeă gravida/mamaă cuă privireă laă faptulă c ă nuă poateă p r siă unitateaă
sanitar ă f r ă biletă deă învoireă semnată deă mediculă curantă ală copiluluiă şi,ă dup ă caz,ă
mediculăcurantăalămameiăsauăf r ăbiletulădeăexternare;
d)ă s ă informezeă gravida/mamaă într-ună limbajă clară şiă accesibilă cuă privireă laă
consecin eleă legaleă ceă deriv ă dină declarareaă uneiă identit iă false,ă în conformitate cu
prevederile art.ă 326ă şiă 327ă dină Legeaă nr.ă 286/2009 privindă Codulă penal,ă cuă modific rileă
şiă complet rileă ulterioare,ă referitoareă laă falsulă înă declara iiă şiă laă falsulă privindă
identitatea;
e)ăs ăinformezeăgravida/mama cu privire la:
1.ăobliga iaădeclar riiănaşteriiăcopiluluiăînătermenădeă15ăzileădeălaănaştere;
2.ă documenteleă necesareă pentruă declarareaă naşteriiă copilului:ă certificatulă medicală
constatatoră ală naşterii,ă actulă deă identitateă ală mamei,ă actul de identitate al
declarantului,ă certificatulă deă c s torieă sau,ă dup ă caz,ă hot râreaă deă divor ă sauă
certificatulădeădivor ăşiăcertificateleădeănaştereăaleăp rin ilor;
3.ădateleădeăcontactăaleăserviciuluiădeăstareăcivil ăc ruiaătrebuieăs ăiăseăadresezeă
pentruăînregistrareaănaşteriiăcopilului;
4.ă consecin eleă nedeclar riiă naşteriiă copilului,ă conformă prevederiloră art. 63 din
Legea nr. 119/1996 cuă privireă laăacteleădeăstareă civil ,ă republicat ,ă cuămodific rileăşiă
complet rile ulterioare;
5.ă tipurileă deă beneficii/serviciiă deă careă potă beneficiaă pentruă creştereaă şiă
îngrijirea copilului;
f)ă s ă soliciteă înă scrisă serviciuluiă publică comunitară deă eviden ă aă persoaneloră laă
careă esteă arondat ă unitateaă sanitar ă confirmareaă veridicit iiă dateloră privindă
identitatea înscrise în Formularul-declara ie,ă înă situa iaă înă careă gravida/mamaă nuă
prezint ăactulădeăidentitateăînătermenulăprev zutălaălit.ăb);
g)ă s ă soliciteă înă scrisă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă deă laă domiciliul
declarată sau,ă dup ă caz,ă deă laă locuin aă declarat ă al/aă gravidei/mameiă careă seă afl ă înă
situa ieă deă riscă oă informareă cuă privireă laă situa iaă familial ă aă acesteia,ă inclusivă
detaliiăcuăprivireălaăfamiliaăextins ;
h)ă s ă informezeă înă scrisă serviciulă publică deă asisten ă social ă deă laă
domiciliul/locuin aăgravidei/mameiăînregistrat ăcaăfiindăînăriscăsocialăînăcelămultă24ădeă
ore de la externarea copilului în familie;
i)ă s ă sesizezeă imediată direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă
cu privireă laă internareaă unuiă copilă ceă prezint ă semneă deă abuz/neglijare/exploatare,ă înă
vedereaăini ieriiăprocedurilorăprev zuteădeălegeăînăastfelădeăcazuri;
j)ă s ă transmit ă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă
situa iaă centralizatoare aă copiiloră interna iă f r ă acteă deă identitate,ă aă celoră pentruă

care a fost întocmit proces-verbalădeăconstatareăaă p r siriiă copiluluiă înăprimeleă 5ă zileă
aleă fiec reiă luni,ă înă vedereaă identific riiă uneiă solu iiă pentruă preluareaă acestoraă înă
cadrul sistemului deăprotec ieăspecial ;
k)ă s ă monitorizezeă men inereaă rela ieiă mameiă sauă aă membriloră familieiă acesteiaă cuă
copilul,ă înă situa iaă spitaliz riiă prelungiteă aă acestuia,ă prină p strareaă uneiă eviden eă aă
vizitelorăacestora.ăÎnăacestăsensăîntocmeşteăunătabelădeăviziteăînăcareăconsemneaz ătoateă
vizitele mamei sau ale membrilor familiei;
l)ăs ăsoliciteăserviciuluiăpublicădeăasisten ăsocial ădeălaădomiciliulădeclaratăsau,ă
dup ă caz,ă deă laă locuin aă declarat ă aă mameiă sprijină pentruă facilitareaă men ineriiă
rela iiloră personaleă cuă copilulă careă necesit ă spitalizareă prelungit ,ă dac ă înă urmaă
analiz riiătabeluluiădeăviziteăprev zutălaălit.ăk)ăconstat ăc ănuăaămen inutăleg turaăcelă
mult 7 zile;
m)ă s ă urm reasc ă situa iaă copiluluiă internată înă unitateaă sanitar ă sau,ă dup ă caz, a
celuiă transferată deă laă oă alt ă unitateă sanitar ă f r ă aă fiă înso ită deă mam ,ă înă vedereaă
preveniriiăapari ieiăsitua ieiădeăriscădeăp r sireăaăacestuia;
n)ă s ă redactezeă procesul-verbală deă constatareă aă p r siriiă copiluluiă înă unitateaă
sanitar ăşiăprocesul-verbalădeăconstatareăaăreveniriiăp rintelui.
(2)ă Prevederileă alin.ă (1)ă lit.ă g)ă suntă aplicabileă şiă înă situa iaă copiluluiă internată
sau,ădup ăcaz,ătransferatădinăalt ăunitateăsanitar ăf r ăacteădeăidentitate.
(3)ă Prevederileă alin.ă (1)ă lit.ă g)ă şiă h)ă suntă aplicabileă şiă înă situa iaă înă careă
gravidaă sau,ă dup ă caz,ă mamaă sauă ocrotitorulă legală ală copiluluiă înă unitateaă sanitar ă seă
afl ăînăunaădintreăurm toareleăsitua ii:
1. este minor;
2.ăesteăvictim ăaăviolen eiăînăfamilie;
3.ăesteăsauăaăfostăbeneficiarăalăsistemuluiădeăprotec ieăspecial ;
4.ăaăavut/areăcopiiăînăsistemulădeăprotec ieăspecial ;
5.ă aă avut/areă copiiă polispitaliza i,ă careă nuă seă afl ă înă eviden ă cuă diagnosticeă ceă
presupunădependen ădeăîngrijiriămedicale;
6.ăesteăconsumatorădeădroguriăşi/sauădependentădeăconsumulădeăalcool;
7.ăprezint ăoădizabilitateăsauăoăboal ăcronic ăgrav ;
8.ă oriceă alt ă cauz ă similar ă careă poateă conduceă laă imposibilitateaă acesteiaă deă aă seă
ocupaădeăcreştereaăşiăîngrijirea copilului.
(4)ă Înăsitua iaăînăcareăasistentulăsocială consider ă c ămamaă areă nevoieădeăconsiliereă
psihologic ,ăsolicit ăsprijinulăpsihologuluiădinăunitateaăsanitar .
ART. 11
Serviciulăpublicăcomunitarădeăeviden ăaăpersoanelorăşiăserviciulăpublicădeăasisten ă
social ă comunic ă unit iiă sanitareă rezultatulă verific rilor,ă telefonic,ă înă termenă deă 48ă
deă oreă deă laă primireaă solicit riiă prev zuteă laă art.ă 10ă alin.ă (1)ă lit.ă f)ă şiă g)ă şiă înă
termen de 72 de ore în scris.
ART. 12
(1) Asistentul medical-şefă ală sec ieiă înă careă esteă internată copilulă sau,ă dup ă caz,ă
personalulă medicală desemnată deă acestaă areă obliga iaă deă aă informaă asistentulă socială dină
unitateaăsanitar ăcuăprivireăla:
a)ădispari iaămameiăsau,ădup ăcaz,ăaăocrotitoruluiălegal/înso itorului;
b)ărevenireaămameiăsau,ădup ăcaz,ăaăocrotitoruluiălegal/înso itorului;
c)ă eliberareaă bileteloră deă învoireă pentruă mam /ocrotitoră legal/înso itoră sauă
transferulăînăalt ăunitateăsanitar ;
d)ă internareaă unuiă copilă singură sauă prină transferă dină alt
unitateă sanitar ă f r ă
înso itor;
e)ă oriceă alt ă informa ieă relevant ă pentruă prevenireaă şiă interven iaă înă situa iileă deă
riscădeăp r sireăaăcopilului.
(2)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăconstat ăabsen aăp rinteluiăsau,ădup ăcaz,ăaăocrotitoruluiă
legal ori înso itoruluiă dină unitateaă sanitar ă pentruă oă perioad ă maiă mareă deă 24ă deă ore,ă
mediculă curantă sau,ă dup ă caz,ă mediculă deă gard ă consemneaz ă acestă lucruă înă Foaiaă deă
observa ieă şi,ă dup ă caz,ă înă documenteleă administrativeă deă predare/primireă aă turei,ă cuă
specificarea oreiă şiă aă împrejur riloră înă careă s-a constatat lipsa. Medicul curant sau,

dup ă caz,ă mediculă deă gard ă consemneaz ă înă Foaiaă deă observa ieă şiă revenireaă mameiă sau,ă
dup ăcaz,ăaăocrotitoruluiălegal/înso itorului.
(3) Înainte de a efectua transferul unui copilă internată f r ă acteă deă identitate,ă
asistentul medical-şefă ală sec ieiă dină careă urmeaz ă s ă fieă transferată copilulă sau,ă dup ă
caz,ă personalulă medicală desemnată deă acestaă areă obliga iaă s ă verificeă realizareaă
demersuriloră prev zuteă laă art.ă 14ă alin.ă (1)ă şiă (2)ă şi s ă anun eă asistentulă socială cuă
privire la transfer.
(4)ă Asistentulăsocialăcareăareă înăeviden ă unăcopilă internată f r ăacteădeăidentitateă
areă obliga iaă deă aă transmiteă fotocopiaă dosaruluiă socială ală copiluluiă asistentuluiă socială
dinăunitateaăsanitar ăînăcare acesta este transferat.
ART. 13
(1)ă Înă situa iaă înă care,ă înă urmaă primiriiă rezultatuluiă verific riloră efectuateă deă
serviciulă publică comunitară deă eviden ă aă persoaneloră conformă prevederiloră art.ă 11,ă seă
confirm ă inexisten aă actuluiă deă naştereă ală mamei,ă asistentulă socială dină cadrulă unit iiă
sanitareă areă obliga iaă deă aă asiguraă informareaă şiă consiliereaă acesteiaă înă vedereaă
ini ieriiădemersurilorălegateădeăînregistrareaătardiv ăaănaşterii.
(2)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (1),ă asistentulă socială dină unitateaă sanitar ă
informeaz ă înă scrisă serviciulă publică deă asisten ă social ă sau,ă dup ă caz,ă direc iaă
general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă aă sectoruluiă municipiuluiă Bucureştiă
deălaădomiciliuăsau,ădup ăcaz,ădeălaălocuin aădeclarat ăaămamei înăvedereaăcontinu riiăşiă
finaliz riiădemersurilorălegateădeăînregistrareaănaşterii.
(3)ă Înă situa iaă înă careă mamaă internat ă f r ă acteă deă identitateă nuă de ineă carteă deă
identitateă valabil ă sauă aceastaă esteă furat /pierdut ,ă asistentulă socială dină cadrulă
unit iiă sanitareă areă obliga iaă deă aă informaă şiă consiliaă mamaă înă vedereaă realiz riiă
demersurilorălegaleănecesareăeliber riiăc r iiădeăidentitate.
(4)ă Serviciulă publică deă asisten ă social ă deă laă domiciliulă declarată ală mameiă careă aă
n scutăşiănuăareăînregistrat ănaştereaăsau,ădup ăcaz,ănuăareăcarteădeăidentitateăvalabil ă
areăobliga iaădeăaăoăsprijiniăs ădepun ăac iuneaădeăînregistrareătardiv ăaănaşteriiăşiădeă
aă urm riă eliberareaă actuluiă deă identitateă pentruă mam ă şi,ă ulterior,ă înregistrareaă
naşteriiăcopilului.
ART. 14
(1)ă Înă cazulă constat riiă absen eiă nemotivate,ă respectivă f r ă biletă deă învoireă aă
mamei/ocrotitoruluiă legal/înso itorului,ă asistentulă socială dină unitateaă sanitar ă areă
obliga iaă deă aă sesizaă imediată telefonică şiă înă maximumă 24ă deă oreă înă scris direc iaă
general ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăşiăorganulădeăpoli ieăcompetentăînăaă
c rorăraz ădeăcompeten ăfunc ioneaz ăunitateaăsanitar .
(2)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăcunoaşteădomiciliulămameiăcareăaăp r sităunitateaăsanitar ă
f r ă biletă deă învoireă sauă exist ă informa ii/indiciiă cuă privireă laă acesta,ă asistentulă
socială dină unitateaă sanitar ă solicit ă telefonică şiă înă maximumă 24ă deă oreă înă scrisă
serviciuluiă publică deă asisten ă social ă deă laă domiciliulă mameiă sau,ă dup ă caz,ă deă laă
locuin aădeclarat ăaăacesteiaăinforma iiăcuăprivireălaăsitua iaăfamilial ăaăacesteia.
(3)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (2),ă serviciulă publică deă asisten ă social ă areă
obliga iaă deă aă contactaă înă regimă deă urgen ă mama/familiaă acesteiaă şiă deă aă oă sprijiniă înă
vederea extern riiă copilului,ă aă declar riiă naşteriiă copiluluiă şiă monitoriz riiă evolu ieiă
acestuia.
ART. 15
(1)ăServiciulăpublicădeăasisten ăsocial ămonitorizeaz ăsitua iaămamelorăcareăauăfostă
înregistrateă înă situa ieă deă riscă socială înă spitală celă pu ină ună ană de la externare, prin
viziteă semestrialeă laă domiciliu,ă şiă întocmeşteă rapoarteă cuă privireă laă modulă deă creştereă
şiă îngrijireă aă copilului.ă Viziteleă semestrialeă seă efectueaz ă şiă pentruă situa iileă
prev zuteălaăart.ă10ăalin.ă(3).
(2)ă Dac ă înă urmaă viziteloră efectuateă înă bazaă prevederiloră alin.ă (1)ă seă constat ă c ă
via a,ă integritateaă corporal ă sauă s n tateaă copiluluiă esteă pus ă înă pericol,ă sesizeaz ă deă
urgen ădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului.
ART. 16
Personaluluiă unit iiă sanitareă îiă esteă interzisă s ă furnizezeă altoră persoaneă dateă şiă
informa iiă cuă privireă laă copilulă aflată înă situa ieă deă riscă deă p r sireă sauă p r sit,ă cuă

excep iaă personaluluiă unit iiă sanitareă careă ofer ă serviciiă medicaleă acestuia,ă
p rin ilor,ă membriloră familieiă extinseă şiă reprezentan iloră serviciuluiă publică deă
asisten ă social ă sauă aiă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă
responsabiliăcuăaplicareaăprevederilorăprezenteiăhot râri.
CAP. III
Protec iaăcopiluluiăp r sităînăunitateaăsanitar
ART. 17
(1)ăÎnătermenădeă5ăzileădeălaăsesizareaăprev zut ălaăart.ă14ăalin.ă(1)ăseăîntocmeşteă
procesul-verbală deă constatareă aă p r siriiă copilului,ă conformă prevederiloră art. 12 alin.
(2) din Legea nr. 272/2004,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(2) Procesul-verbală deă constatareă aă p r siriiă copiluluiă seă întocmeşteă înă 4ă exemplareă
originale,ă câteă ună exemplară pentruă fiecareă parteă semnatar ă şiă unulă pentruă serviciulă deă
stareăcivil .
(3) Deă laă momentulă sesiz riiă dispari ieiă mameiă pân ă laă întocmireaă procesului-verbal
deă constatareă aă p r siriiă copilului,ă reprezentantulă fiec reiă institu iiă semnatareă
ini iaz ăac iuniăspecificeădeăidentificareăaăacesteia:
a)ăreprezentantulăpoli ieiărealizeaz ,ăînăregimădeăurgen ,ăverific riăspecifice;
b)ă asistentulă socială desemnată deă c treă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă
protec iaă copiluluiă solicit ă deă urgen ă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă deă laă
domiciliulădeclaratădeămam /ocrotitor legal/înso itorăînăFormularul-declara ieărealizareaă
evalu riiă ini ialeă aă acesteiaă şiă transmitereaă rezultateloră evalu riiă înă celă multă 24ă deă
ore.
(4)ă Înă situa iaă înă careă mama/ocrotitorulă legal/înso itorulă revineă înă unitateaă
sanitar ,ă înă vedereaă extern riiă copilului,ă pân ă laă momentulă încheieriiă procesului-verbal
prev zută laă alin.ă (1),ă asistentulă socială dină unitateaă sanitar ă anun ă imediată direc iaă
general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă şiă reprezentantulă poli ieiă şiă
întocmeşteă ună referată deă constatareă aă reveniriiă mamei/ocrotitoruluiă legal/înso itorului,ă
ceăvaăfiăcontrasemnatădeămediculăcurantăsau,ădup ăcaz,ămediculăşefădeăsec ie.
(5)ă Înă situa iaă înă careă mama/ocrotitorulă legal/înso itorulă revineă înă unitateaă
sanitar ă dup ă momentulă încheierii procesului-verbală prev zută laă alin.ă (1)ă şiă îşiă exprim ă
inten iaă deă aă externaă copilul,ă asistentulă socială dină unitateaă sanitar ă anun ă imediată
direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă şiă reprezentantulă poli ieiă
şiăîntocmeşteăunăproces-verbal de constatare a revenirii acesteia.
(6) Procesul-verbală deă constatareă aă reveniriiă mameiă seă întocmeşteă înă 3ă exemplareă
originaleă şiă vaă fiă semnată deă reprezentantulă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă
protec iaăcopilului,ăreprezentantulăpoli ieiăşiăalăunit iiăsanitare.
(7)ăÎnătermenădeăcelămultă48ădeăoreălucr toareădeălaăîntocmireaăprocesului-verbal de
constatareăaăp r siriiăcopilului,ădac ăstareaădeăs n tateăaăcopiluluiăpermiteăexternarea,ă
directorulă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă dină jude ulă
sau,ă dup ă caz,ă sectorulă deă laă domiciliulă mamei,ă dac ă aceastaă aă fostă identificat ă deă
poli ie,ă areă obliga iaă deă aă dispuneă plasamentulă înă regimă deă urgen ă şiă asigurareaă
transportuluiăînăvedereaăprelu riiăcopilului.
(8) Înă situa iaă înă careă laă expirareaă termenuluiă deă laă alin.ă (7)ă nuă seă cunoaşteă
domiciliulămamei/ocrotitoruluiălegal/înso itorului,ăobliga iaădeăaădispuneăplasamentulăînă
regimădeăurgen ăşiădeăaăpreluaăcopilulărevineădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiă
protec iaă copiluluiă dină unitateaă administrativ-teritorial ă înă careă func ioneaz ă unitateaă
sanitar .
(9)ă Dac ă înă termenă deă 3ă zileă deă laă dispunereaă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă
direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă primeşteă de laă poli ieă
informa iiăcuăprivireălaădomiciliulămamei,ăiarăacestaănuăseăafl ăînăariaădeăcompeten ăaă
acesteia,ă anun ă imediată direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă
dină jude ul/sectorulă înă careă domiciliaz ă aceastaă înă vedereaă instituiriiă m suriiă
plasamentuluiăînăregimădeăurgen ăpeărazaăsaădeăcompeten .
(10)ă Direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă deă laă domiciliulă
mameiă areă obliga iaă deă aă preluaă copilulă înă regimă deă urgen ,ă astfelă încâtă m suraă deă

plasament în regimă deă urgen ă s ă fieă revocat ă înă condi iileă art. 70 alin. (2) din Legea
nr. 272/2004,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(11)ă Înă situa iaă înă careă stareaă deă s n tateă aă copiluluiă nuă permiteă externarea,
termenul de la alin. (7) curge de la momentul deciziei medicului curant privind
externarea copilului.
ART. 18
Prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală înă exercitareaă obliga iiloră ceă revină
autorit iloră administra ieiă publiceă locale,ă institu iiloră şiă profesioniştiloră implica iă
înăprevenireaăşiăinterven iaăînăcazurileădeăcopiiăafla iăînăsitua ieădeăriscădeăp r sireă
sauă p r si iă înă unit iă sanitareă seă faceă cuă respectareaă prevederiloră Legii nr. 677/2001
pentru protec iaă persoaneloră cuă privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală şiă
liberaă circula ieă aă acestoră date,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare.ă
Beneficiariiă acestora,ă al iiă decâtă persoaneleă vizate,ă suntă obliga iă s ă utilizezeă dateleă
numai pentru destina iaăstabilit ăşiăs ăasigureăprotec iaăacestora,ăînăcondi iileălegii.
CAP. IV
R spunderiăşiăsanc iuni
ART. 19
(1)ăConstituieăcontraven iiăurm toareleăfapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1),
b) nerespectarea prevederilorăart.ă4ăalin.ă(1)ăşiă(2);
c)ănerespectareaăprevederilorăart.ă11ădeăc treăserviciulăpublicădeăasisten ăsocial ;
d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4);
e) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1);
f) nerespectarea prevederilor art. 16;
g) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (7)-(10)
(2)ăContraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseăsanc ioneaz ăastfel:
a)ăcuăamend ădeălaă500ăleiălaă1.500ăleiăceaăprev zut ălaălit.ăa)-e);
b)ăcuăamend ădeălaă1.500ăleiălaă5.000ăleiăceleăprev zuteălaălit.ăf)ăşiăg).
(3)ăConstatareaăcontraven iilorăşiăaplicareaăsanc iunilorăseăfacădeăc treăpersoaneăcuă
atribu iiăînăacestăsensădinăcadrul:
a)ăMinisteruluiăS n t iiăpentruăcontraven iileădeălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăşiăf);
b) Autorit iiă Na ionaleă pentruă Protec iaă Drepturiloră Copiluluiă şiă Adop ieă pentruă
contraven iileădeălaăalin.ă(1)ălit.ăa),ăc),ăd),ăe)ăşiăg).
ART. 20
Dispozi iileă art.ă 19ă referitoareă laă contraven iiă seă completeaz ă cuă prevederileă
Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 2/2001 privindă regimulă juridică ală contraven iilor,ă aprobat ă cuă
modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 180/2002,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.
ART. 21
Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăhot râriăseăabrog :
a)ă Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală secretaruluiă deă stată ală Autorit iiă Na ionaleă
pentruăProtec iaăDrepturilorăCopiluluiănr.ă 756/276/2005 privindăcoordonareaăactivit iloră
deă prevenireă aă abandonuluiă înă unit ileă sanitareă careă auă înă structur ă sec iiă deă noun scu iăşi/sauădeăpediatrie,ăpublicatăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă693ă
din 2 august 2005;
b)ăoriceăalteădispozi iiăcontrare.
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ANEX
*T*
UNITATEAăSANITAR
┌──────────────┐
│Locăpentruăăăă│
FORMULAR-DECLARA IEăăăăăăăăăăăăă│fotografieăăăă│
└──────────────┘
Subsemnata,ă...........................,ăn scut ălaădataădeă................
înă...........,ăjude ulă...........,ădomiciliat ăînălocalitateaă...............,
str.ă..............ănr.ă..,ăbl.ă..,ăsc.ă...,ăet.ă...,ăap.ă....,ăjude ul/sectorul
..................,ăfiicaăluiă......ăşiăaă..........,ădomicilia iăînălocalitatea
............., str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....,
jude ul/sectorulă....,ădeclarăpeăpropriaăr spundereăc ăacesteaăsuntădateleămele
de identificare.
Actul de identitate nu îl am asupra mea întrucât acesta este:
[] pierdut;
[] furat;
[] deteriorat;
[] expirat;
[] nu am întocmit act de identitate.
Amăluatăcunoştin ădeăprevederileălegiiăprivindădeclarareaăuneiăidentit i
false.
Declarăc ăm ăaflu/nuăm ăafluăînăurm toareleăsitua ii:
[]ăde in/nuăde inăcertificatădeănaştere
Dateădespreătat lăcopilului:
Numeleăşiăprenumeleă..................
Domiciliul în localitatea .........................., str. .................
nr.ă....,ăbl.ă....,ăsc.ă....,ăet.ă....,ăap.ă....,ăjude ul/sectorulă....
Declarăpeăpropriaăr spundereăc ăvoiăexternaăcopilulălaădataăprecizat ăde
medicul curant.
Amăluatăcunoştin ăc ăînăcazulăînăcareănuăexternezăcopilulălaădata
precizat ădeămediculăcurant,ăvaăfiăanun at ădirec iaăgeneral ădeăasisten
social ăşiăprotec iaăcopiluluiădinăjude ulăsau,ădup ăcaz,ăsectorulădeădomiciliu
sauăceaădeăcareăapar ineăunitateaăsanitar .
Persoanaăcareăînso eşteăgravida/mama:
Numele .............. prenumele ............, cu domiciliul în localitatea

..............., str. ................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....,
ap.ă....,ăjude ul/sectorulă.....,ăseălegitimeaz ăcuăB.I./C.I.ăseriaă...........
nr.ă......,ăeliberat/eliberat ădeă.............ăla data de .......... .
Aăfostătransportat ăcuăautoă- marca .... nr. de înmatriculare ....
Asistent medical,
...................................
(numeleăşiăprenumele)
...............................

*ST*

Data ......
Oraăprezent riiă......
--------

