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SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ 

 
 
Serviciul Autoritate Tutelară funcţionează în subordinea directă a Secretarului 

Municipiului Timişoara, domnul Ioan Cojocari. 
 

 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI  
 
Serviciul Autoritate Tutelară are în componenţa sa un număr de nouă angajaţi dintre care:  
- şef serviciu, Constanţa Şerban 
- trei consilieri 
- trei referenţi 
- două dactilografe 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
Spre deosebire de anul 2004, în anul 2005 obiectul de activitate al Serviciului Autoritate 

Tutelară a constat în aplicarea atât a dispoziţiilor Codului Familiei, cât şi ale Legii 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor. 

 În acest sens, reprezentanţii serviciului s-au implicat activ în procesul prevenirii 
separării copilului de familia sa, întocmind şi punând în aplicare planuri de servicii. 

 Totodată s-a asigurarat o bună colaborare cu instituţiile ce au atribuţii potrivit Legii 
272/2004. Din data de 01.11.2005, atribuţiile conferite de Legea nr.272/2004 au fost preluate de 
Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei ce s-a înfiinţat în cadrul Consiliului Local 
Timişoara. 

Obiectul de activitate al Serviciului Autoritate Tutelară s-a desfăşurat în concordanţă cu 
noile dispoziţii legislative şi a constat în: 

- efectuarea de anchete sociale referitoare la minorii aflaţi în dificultate 
- întocmirea şi aplicarea planurilor de servicii, conform Legii 272/2004 
- monitorizarea minorilor reintegraţi în familia naturală sau lărgită, conform aceleiaşi 

legi 
- clarificarea situaţiei juridice a persoanelor puse sub interdicţie pe cale judecătorească 

prin instituirea tutelei 
- rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată, organelor de poliţie, unităţilor de 

ocrotire pentru minori, cât şi a spitalelor de psihiatrie 
- asistarea persoanele vârstnice în faţa notarului public, în vederea încheierii 

contractelor de întreţinere conform Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice. 

- asistarea la audierea minorilor delincvenţi la solicitarea Parchetului. 
- efectuarea anchetelor sociale în cazul instituirii tutelei sau curatelei şi a controalelor 

periodice conform art. 108 din Codul Familiei. 
- întocmirea documentaţiei necesare emiterii dispoziţiilor de nume şi prenume în cazul 

minorilor abandonaţi în spital sau găsiţi în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi protecţia Copilului, unităţi sanitare şi Poliţie 

- întocmirea dispoziţiilor cu privire la încuviinţări de acte juridice ce privesc minorii 
- efectuarea anchetelor sociale referitoare la persoanele cu nevoi speciale pentru 

încadrarea acestora într-un grad de handicap 
- participarea la acţiuni care vizează copiii străzii, în colaborare cu Poliţia, Jandarmeria 

şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
- desfăşurarea de activităţi în cadrul biroului concretizate în înregistrarea şi redactarea 

lucrărilor, scăderea acestora, îndosarierea lor, iar la sfârşitul anului arhivarea acestora, etc 
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- asigurarea asistenţei juridice a cetăţenilor, constând în informaţii şi chiar redactarea 
sub îndrumarea şefului de serviciu şi a subordonaţilor, a diferitelor tipuri de acţiuni la instanţele 
de judecată, pentru soluţionarea problemelor acestora ( acţiuni de punere sub interdicţie pe cale 
judecătorească a personelor cu dizabilităţi psihice, acţiuni de decădere din drepturile părinteşti, 
încredinţare minori) 

- colaborarea cu Serviciul de ambulanţă şi cu  Poliţia în vederea internării nevoluntare 
a bolnavilor psihici, aflaţi în evidenţa serviciului, conform Legii nr.487/2002 a sănătăţii mintale 
şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 

 
În perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2005 acest serviciu a desfăşurat din punct de 

vedere statistic următoarele activităţi: 
 

Nr. 
crt. Obiectul de activitate 2004 2005
   

1. 

Anchete sociale şi adrese privind încredinţarea minorilor 
în cazul proceselor de divorţ, stabilirea domiciliului minorilor, 
majorarea contribuţiei de întreţinereşi reglementarea 
programului de vizitare, la solicitarea instanţelor de judecată; 
Invitaţii oficiale adresate părţilor implicate în proces, care au 
fost greu de găsit la domiciliu. 

361 102 

2. Anchete sociale şi adrese privind minorii cu tulburări de 
comportament, la solicitarea Poliţiei sau instanţei de judecată. 287 36 

3. 
Anchete sociale conform Ordonanţei nr 26/1997, 

republicată cu privire la minorii aflaţi în dificultate( în prezent 
abrogată). 

76 *

4. 
Anchete sociale şi adrese privind internarea, externarea 

şi reactualizarea dosarelor minorilor aflaţi în Centre de 
plasament, la cererea acestor instituţii sau la solicitarea familiei 

170 *

5. 
Anchete sociale şi adrese întocmite, referitoare la 

înscrierea minorilor în unitaţi de învăţământ cu program 
special. 

2 *

6. 
Anchete sociale şi adrese întocmite, referitoare la 

persoanele adulte care au săvârşit fapte penale şi care au făcut 
solicitări pentru întreruperea pedepsei, la instanţa de judecată. 

96 36 

7. 
Anchete sociale în cazul minorilor declaraţi abandonaţi, 

conform legii 47/1993, la cererea instanţei de judecată şi adrese 
referitoare la aceste situaţii(în prezent abrogată). 

5 *

8. 
Anchete sociale referitoare la persoane care au săvârşit 

infracţiunea de abandon de familie conform art.305, lit.”c” din 
Codul Penal. 

2 

9. 

 Referate efectuate la sesizarea Asociaţiilor de 
Proprietari şi a instanţei de judecată asupra unor persoane cu 
probleme psihice şi adrese trimise către diferite instituţii şi 
persoane fizice în acest sens. 

34 

10 Audierea minorilor delincvenţi în faţa Parchetului. 9 7 

11. Urmărirea hotărârilor comunicate de către Comisia 
pentru Protecţia copilului privind plasamentul minorilor. 89 21 

12. Solicitări privind asistarea persoanelor vârstnice în faţa 
notarului public la încheierea contractelor de întreţinere 67 3 
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conform Legii nr.17/2000. 

13. 
Solicitări în vederea deplasării la domiciliul persoanelor 

vârstnice nedeplasabile pentru preluarea cererilor de asistare la 
încheierea contractelor de întreţinere. 

20 5 

1 4. Asistarea persoanelor vârstnice în faţa notarului public 
în cazul rezilierii contractelor de întreţinere 1 -

15. Anchete sociale solicitate de instanţa de judecată sau 
persoane fizice în vederea rezilierii contractelor de întreţinere. 2 1 

16. Comunicările contractelor de întreţinere fără asistare de 
către cabinetele notariale. 37 9 

17. 
Comunicări cu privire la contractele de întreţinere 

pentru a fi luate în evidenţa şi în urmărirea altor servicii de 
specialitate. 

9 2 

18. Cazuri speciale aflate în evidenţa serviciului în cazul 
proceselor de evacuare, corespondenţa cu alte instituţii. 7 3

19. 
Corespondenţă cu spitalele de psihiatrie, alte instituţii şi 

persoane fizice pentru rezolvarea diverselor probleme ce 
incumbă serviciului. 

35 5 

20. Acţiuni de colaborare cu alte instituţii ce vizează copiii 
străzii. 0 

21 Anchete sociale şi adrese efectuate în cadrul proiectului 
“Nu daţi bani cerşetorilor”. 57 -

22 
Referate întocmite la cazurile sociale produse pentru a 

beneficia de sprijin financiar prin intermediul unor persoane 
fizice 

32 -

23. 
Anchete sociale şi adrese efectuate la solicitarea 

Comisiei de Expertiză Medicală privind încadrarea în grad de 
handicap a persoanelor cu nevoi speciale. 

42 9 

24 Acţiuni de decădere din drepturile părinteşti. 1 

25. Acţiuni de punere sub interdicţie pe cale judecătorească 
a personelor cu handicap psihic. 7 0 

26. Acţiuni privind internarea nevoluntară a persoanelor cu 
probleme psihice conform Legii 487/11.07.2002. 1 5

27. Anchete sociale solicitate de spitalele de psihiatrie 
pentru internarea într-un cămin-spital a bolnavilor psihici. 2 

28. 
Anchete sociale referitoare la personele cu handicap 

aflate în centre de îngrijire şi asistenţă în vederea integrării în 
familia naturală sau lărgită. 

1 

29. 
Anchete sociale şi adrese referitoare la declararea 

judecătorească a dispariţiei unor persoane. 14 2

30 
Adrese către alte instituţii în vederea completării 

formularului de evaluare în cadrul programului “Rolul 
primarului în asistenţa socială şi protecţia dreptului copilului” 

10 -

31. Dispoziţii referate ce stau la baza emiterii acestora 
privind curatela minorilor pentru încuviinţări de acte juridice. 1100 176 

32. 
Adrese către persoanele fizice care nu prezintă actele 

justificative de punere în aplicare a dispoziţiilor în termen legal 
de treizeci de zile. 

727 21 

33. Dispoziţii şi referate care stau la baza emiterii acestora 
şi adrese privind instituirea curatelei procesuale. 151 84 

34. Anchete sociale în cazul instituirii curatelei minorilor 
pentru încuviinţări de acte juridice în cazuri speciale. 5 2 

35. Dispoziţii şi documentaţia întocmită în colaborare cu 60 6 
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instituţiile şi serviciile de specialitate în vederea stabilirii 
numelui şi prenumelui minorilor abandonaţi în spital sau găsiţi 

36 Dispoziţii de curatelă pentru ridicarea pensiei de urmaş 
şi documentaţia aferentă, aflate în evidenţa serviciului. 8 0

37 
Dispoziţii de curatelă pentru ridicarea pensiei de urmaş 

şi documentaţia aferentă, preluate pentru monitorizare de 
Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

20 -

38. Dispoziţii de curatelă conform art.146 din Codul 
Familiei şi documentaţia aferentă, instituită în anul 2005. 30 3

0 

39. Tutela minorului aflat în evidenţă asupra căruia se 
lucrează permanent. 9 9

40 Tutela minorului instituită în anul 2004, inclusiv anchete 
sociale, depoziţii, referate, inventare. 24 *

41. Adrese privind instituirea tutelei asupra minorilor, 
conform legislaţiei în vigoare. * 2

42. 
Tutela persoanelor puse sub interdicţie pe cale 

judecătorească aflate în evidenţă asupra cărora se lucrează 
permanent (59 cazuri noi intrate în anul 2005). 

110 69 

43. 
Dispoziţii şi referate ce stau la baza emiterii acestora în 

vederea înlocuirii tutorelui instituit pe seama persoanelor puse 
sub interdicţie pe cale judecătorească.  

12 4

44. Curatela bolnavilor aflaţi în evidenţă, asupra cărora se 
lucrează permanent (27 cazuri intrate în anul 2005). 28 5 

45. Verificările tutelelor şi curatelelor, conform art.108 din 
Codul Familiei de minim două ori pe an. 332 50 

46. Dări de seamă în vederea descărcării de gestiune a 
tutorilor şi curatorilor. 160 50 

47. Dispoziţii şi referatele ce stau la baza emiterii acestora, 
privind descărcarea de gestiune a tutorilor şi curatorilor. 320 0 

48. Anchete şi adrese pentru dispensă de vârstă. 1 
49. Diverse cereri şi sesizări ce au fost soluţionate. 303 0 
50. Anchete sociale pentru compensaţii financiare - 2

51. 

Lucrări ce s-au aflat în evidenţa serviciului 
instrumentate conform Legii 272/2004( planuri de servicii, fişe 
de evaluare iniţială, rapoarte de evaluare detaliată, contracte cu 
famila referate de vizitare, referate de dispoziţii, dispoziţii, 
adrese, raport de monitorizare) 

* 07 

 T o t a l : 7606 830 
Legendă: 
-  – nu s-au înregistrat solicitări 
* – nu există suport legislativ 
LEGENDA: 
AT 1 – vezi rubrica 1 
AT 2 – vezi rubrica 2 
AT 3 – vezi rubrica 6 
AT 4 – vezi rubrica 8 
AT 5 – vezi rubrica 9 
AT 6 – vezi rubrica 10 
AT 7 – vezi rubrica 11 
AT 8 – vezi rubrica 12 
AT 9 – vezi rubrica 13 
AT 10 – vezi rubrica 15 
AT 11 – vezi rubrica 16 
AT 12 – vezi rubrica 17 

AT 13 – vezi rubrica 18 
AT 14 – vezi rubrica 19 
AT 15 – vezi rubrica 20 
AT 16 – vezi rubrica 23 
AT 17 – vezi rubrica 24 
AT 18 – vezi rubrica 25 
AT 19 – vezi rubrica 26 
AT 20 – vezi rubrica 27 
AT 21 – vezi rubrica 28 
AT 22 – vezi rubrica 29 
AT 23 – vezi rubrica 31 
AT 24 – vezi rubrica 32 
AT 25 – vezi rubrica 33 
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AT 26 – vezi rubrica 34 
AT 27 – vezi rubrica 35 
AT 28 – vezi rubrica 36 
AT 29 – vezi rubrica 38 
AT 30 – vezi rubrica 39 
AT 31 – vezi rubrica 42 
AT 32 – vezi rubrica 43 

AT 33 – vezi rubrica 44 
AT 34 – vezi rubrica 45 
AT 35 – vezi rubrica 46 
AT 36 – vezi rubrica 47 
AT 37 – vezi rubrica 48 
AT 38 – vezi rubrica 49 
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Activitatea desfăşurată în anii 2004 şi 2005, a fost reprezentată grafic pentru realizarea 

unei comparaţii sugestive. 
 
 
4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 

 
 

Nr.crt. O b i e c t i v e 

1. Desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii specifice, conform 
legislaţiei în vigoare. 

2. Asigurarea unei cât mai bune consileri a cetăţenilor în probleme ce vizează 
activitatea serviciului. 

3. Perfecţionarea pregătirii profesionale, prin participarea la cursuri în domeniul 
protecţiei copilului şi familiei. 

4. 
Asigurarea în continuare a unei bune colaborări cu toate instituţiile 

specializate în protecţia copilului şi familiei prin participarea la dezbateri ce vizează 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

 
 


