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IV. Monitorizarea minorilor cărora li s-ainstituit tutela, conform Codului Civil, Ordinului nr. 

1733/2015 și Legii nr. 272/2004 (r). În acest sens, tutorii vor pune la dispoziția specialiștilor DAS, 
următoarele documente: 

- Sentința Civilă definitivă și irevocabilă prin care s-a instituit tutela, 

                  - Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

                  - Declarație tutore, 
 - Copii acte de identitate tutori+minori 

                  - Copie a cupoanelor de alocatii, indemnizatii, etc, 

                  - Copie a altor documente care atestă veniturile: pentru tutore și minor (în situația când 
minorul deține bunuri generatoare de venit)*, 

  - Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de 
sănătate, a tutorilor și minorilor;* 

              - Documente care atestă bunurile mobile și imobile ale minorilor, după caz, 
                 - Adeverință care atesta inscrierea copilului într-o  unitate de învățămant, respectiv 

frecventarea cursurilor școlare*când este cazul;* 

                - Chitanțe, bonuri fiscale, facturi, etc, care dovedesc cheltuielile făcute în folosul 
minorului*. 

             - Alte documente relevante pentru caz. 

 

*documentele menționate vor fi puse la dispoziția specialiștilor DAS, trimestrial sau ori de câte ori 

sunt solicitate. 

 

IV. Monitorizarea adulților cărora li s-ainstituit tutela, conform Codului Civil: 
 - Sentința Civilă definitivă și irevocabilă prin care s-a instituit tutela, 

                  - Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

                  - Declarație tutore, 
                  - Dare de seama anuală / generală 

 - Copii acte de identitate tutori+adult pe seama căruia s-a instituit tutela, 

                  - Copie a altor documente care atestă veniturile: pentru tutore și adultul pe seama căruia s-a instituit 

tutela (în situația când acesta deține bunuri generatoare de venit)*, 
  - Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, pentru 
ambele părți;* 

              - Documente care atestă bunurile mobile și imobile ale adultului pe seama căruia s-a instituit tutela, 

după caz, 
                 - Chitanțe, bonuri fiscale, facturi, etc, care dovedesc cheltuielile făcute în folosul adultului pe seama 

căruia s-a instituit tutela *. 

             - Alte documente relevante pentru caz. 

 

 


