
 Efectuarea de anchete socială, solicitate de instanță, necesare în procesele de instituirea 
curatelei, pentru adulți: 

Acte necesare: 

      - Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal*,  

             - Copii acte de identitate pentru minori și părinți,                          
                               - Copie a cupoanelor de alocatii, indemnizatii, etc, 

                               - Copie a altor documente care atestă veniturile familiei (adeverință salar,   
adeverinta venit – finante, etc) 

                              - copie a documentelor care atestă situația locativă,  
                             - alte documente relevante pentru caz. 
 

 Emiterea dispoziţiei privind instituirea curatelei pe seama unui minor:  
 

Acte necesare: 

- Cerere notarială (prin care se solicită autorizarea primirii calităţii de moştenitor de 
către minor, etc),  şi numirea unui curator special (dacă este cazul), conform Legii 
71/2011, actualizată, 

- Cartea de identitate a părintelui/părinților sau reprezentantului său legal; 
- Certificatul de căsătorie al părinţilor minorului; 
- Certificatul de naştere al minorului; 
- Cartea de identitate a minorului, (dacă este cazul); 
- Certificatul de deces al părintelui decedat sau al persoanei după care se dezbate 

succesiunea; 

- Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă părinţii au 
fost divorţaţi la momentul decesului); 

- Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului privind plasamentul minorului(dacă 
este cazul); 

- Certificatul de căsătorie al părintelui recăsătorit (dacă este cazul); 
- Cartea de identitate a curatorului.                             

- Cerere * curator 

                  - Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

                  - Declarație curator, 
- Declarație reprezentant legal minor, 

                  - Copie a cupoanelor de alocatii, indemnizatii, etc, 

                  - Copie a altor documente care atestă veniturile: pentru curator și familia minorului, 
  - Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de 

sănătate, că nu a fost şi nu este în evidenţă cu boli psihice (în cazul în care 
întreţinătorul are vârstă de pensionare, este necesară adeverinţă medicală de la medicul 
specialist care să evidenţieze că nu prezintă afecţiuni/boli psihice); 
-Cazier judiciar: 

              -Extras C.F. după imobilul care face obiectul contractului(actualizat, valabilitate 30 de 

zile de la   emitere)*; 

              - Documente care atestă proprietatea bunului care face obiectul curatelei, după caz, 
             - Alte documente relevante pentru caz. 

 


