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Introducere 
 

Manualul viitorilor părinţi adoptivi îşi propune să răspundă 
întrebărilor persoanelor care doresc să adopte un copil. Adopţia 
este un proces foarte complex, cu implicaţii juridice, sociale şi 
psihologice. Decizia de a adopta un copil nu este uşoară. Poate că 
vă gândiţi de mult timp la posibilitatea adopţiei unui copil sau 
poate doriţi ca, înainte de a lua această decizie, să fiţi cât mai bine 
informaţi cu privire la etapele adopţiei şi la responsabilităţile pe 
care trebuie să vi le asumaţi în fiecare etapă în parte. Nu este uşoară 
decizia de a accepta un copil în propria familie. De aceea, acest 
manual vă va informa cu privire la particularităţile copiilor 
adoptabili şi vă va ajuta să înţelegeţi consecinţele adopţiei asupra 
copilului pe care îl veţi adopta şi asupra familiei, în ansamblu.  
Acest manual este la fel de util atât celor care sunt în etapa luării 
hotărârii de a adopta, cât şi celor care au facut primele demersuri în 
acest sens. Etapele adopţiei sunt descrise atât din punct de vedere 
legal, cât şi psiho-social, astfel încât imaginea cu care veţi porni la 
drum despre fiecare pas în adopţie să fie cât mai completă.  
Trebuie să ştiţi că toate etapele adopţiei sunt importante pentru 
succesul unei adopţii. Înainte de a cunoaşte un copil, trebuie să fiţi 
evaluaţi şi pregătiţi pentru a face faţă rolului de viitor părinte 
adoptiv. Acest rol este unul nou pentru dumneavoastră, de aceea 
veţi fi sprijiniţi prin cursuri de pregătire care vă vor fi utile în noul 
drum pe care l-aţi ales. Etapa următoare, cea de stabilire a 
compatibilităţii dintre dumneavoastră şi un copil adoptabil, este 
decisivă pentru a putea fi luată hotărârea de mutare a copilului în 
familia dumneavoastră. În urma evaluării modului de adaptare a 
copilului în noua familie, se poate lua decizia finală, cea a 
încuviinţării adopţiei.  
Cu siguranţă, adopţia vă va schimba viaţa, la fel şi pe cea a 
copilului adoptat. O bună cunoştere a aspectelor complexe ale 
adopţiei, descrise pe larg în acest manual, constituie premisa unei 
adopţii de succes.  
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ETAPELE ADOPŢIEI ŞI PRIMELE DEMERSURI ÎN VEDEREA 
OBŢINERII ATESTATULUI DE PERSOANĂ/FAMILIE APTĂ SĂ 
ADOPTE 
 
 
 
 
Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie 
între adoptat şi adoptator, precum şi legături de rudenie între adoptat şi 
rudele  adoptatorului. Dincolo de această legătură de filiaţie, adopţia este 
un proces extrem de complex care schimbă definitiv viaţa unei familii şi a 
unui copil. Odată cu adopţia, între familie şi copil se stabilesc legături 
profunde, iar familia îşi asumă responsabilitatea de a oferi cele mai bune 
condiţii copilului adoptat, astfel încât acesta să crească şi să se dezvolte 
armonios din toate punctele de vedere. Familia trebuie să fie pregătită să 
răspundă cu promptitudine şi cât mai adecvat  nevoilor copilului. Aşadar, 
adopţia implică multă responsabilitate, disponibilitate, devotament, 
înţelegere şi deschidere din partea familiei adoptatoare.  
 
 
 
 
 
Dacă aţi decis că adopţia este potrivită pentru dumneavoastră, primul 
demers pe care trebuie să îl faceţi este să vă adresaţi specialiştilor care 
lucrează în cadrul compartimentului specializat de adopţie de la nivelul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţul 
sau sectorul în care aveţi domiciliul. Aceşti specialişti cu care veţi intra în 
contact şi care vă vor asista pe tot parcursul procedurii de adopţie sunt 
persoane cu experienţă în domeniu, de profesie asistenţi sociali, psihologi 
şi jurişti. 
Pe parcursul acestei prime vizite la sediul Direcţiei veţi  fi informaţi cu 
privire la întreaga procedură pe care o veţi urma (această informare va 
dura minim 30 de minute) şi, apoi, veţi completa o cerere de evaluare (a 

Ce este adopţia? 

 

Vreau să adopt. Care este primul pas ? 
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garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale) în vederea eliberării 
atestatului de persoana/familie aptă să adopte. De asemenea, veţi primi un 
material informativ, în scris, despre procedura adopţiei. 
 
 
 
 
 
În continuare vom prezenta pe scurt şi foarte schematic etapele adopţiei. 
Acestea vor fi discutate pe larg în secţiunile următoare ale acestui ghid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care sunt etapele adopţiei? 
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Compartimentul specializat de adopţie va desemna un resposabil de caz 
care va avea grijă ca dumneavoastră să primiţi toate informaţiile de care 
veţi avea nevoie pe parcursul întregii proceduri de adopţie, de la 
depunerea cererii de evaluare şi până la definitivarea adopţiei. Acest 
specialist este de profesie asistent social şi, tot el, vă va evalua din punct de 
vedere social pentru a stabili dacă sunteţi apt(ă) să adoptaţi şi vă va pregăti 
pentru a obţine atestatul de persoană/familie aptă să adopte. În cazul în 
care veţi avea  nevoie de sprijin, de lămuriri sau informaţii suplimentare pe 
tot parcursul procedurii, responsabilul de caz desemnat pentru 
dumneavoastră vă va sta la dispoziţie şi este persoana la care puteţi să 
apelaţi cu încredere. 
 
 
 
 
 
Un copil poate fi adoptat de o persoană sau familie care are domiciliul în 
România, este cu cel puţin 18 ani mai mare decât copilul adoptabil (în 
situaţii excepţionale  diferenţa de vârsta poate fi mai mică, însă în nici un 
caz sub 15 ani), îndeplineşte garanţii morale şi materiale şi nu suferă de 
boli psihice şi handicapuri mentale.  
 
 
 
 
 
Nu există o limită superioară de vârstă pentu persoanele care doresc să 
adopte, însă evaluarea socială şi psihologică a specialiştilor va evidenţia 
existenţa abilităţilor parentale pentru a putea creşte un copil de o anumită 
vârstă şi posibilitatea de a-i asigura unui copil un mediu de dezvoltare 
armonios şi permanent.  
 
 

Cine se va ocupa de mine pe parcursul adopţiei? 
Există o persoană la care pot apela ori de câte 

ori voi avea nevoie? 

 

Cine poate adopta? 

Până la ce vârstă pot să adopt? 
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Legea permite adopţia între rude cu excepţia adopţiei între fraţi.  De 
asemenea, rudele până la gradul 3 ale copilului îl pot adopta, chiar dacă nu 
domiciliază în România. 
 
 
 
 
 
În medie, toate demersurile solicitanţilor, de la prima vizită la Direcţie şi 
până la încuviinţarea adopţiei,  durează între 8 şi 9 luni. Aceasta este 
durata medie din punct de vedere statistic, însă această perioada variază 
de la caz la caz şi nu poate fi stabilit cu exactitate un termen.  
Perioada de aşteptare variază în funcţie de numărul copiilor adoptabili din 
judeţul/sectorul de domiciliu al solicitanţilor, de preferinţele legate de 
copilul pe care aceştia doresc să îl adopte (sex, vârstă şi situaţie psiho-
socială) şi în funcţie de stabilirea de către specialiştii Direcţiei a 
compatibilităţii dintre copiii adoptabili şi familiile atestate în aşteptare. 
 
 
 
 
 
Adopţia nu implică decât eventualele costuri aferente eliberării diferitelor 
acte care vor fi depuse la dosar de către familia/persoana adoptatoare (de 
ex. copii xerox, legalizări, etc.). 
 
 
 
 
  
La cererea de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie 
aptă să adopte, trebuie să depuneţi următoarele acte: 

 copie de pe buletinul/cartea de identitate, copie legalizată de pe 
certificatul de naştere, căsătorie/hotărâre de divorţ, copie 

Pot să adopt un copil care îmi este rudă? 

 

Cât durează adopţia unui copil? 

 

    Care sunt costurile pe care le implică adopţia unui 
copil? 

Ce acte sunt necesare pentru a adopta? 
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legalizată de pe titlul de proprietate sau alt titlu care să ateste 
dreptul de folosinţă a locuinţei, certificat de cazier judiciar, 
certificat medical tip Ministerul Sănătăţii, cu semnătura şi parafa 
fiecărui medic specialist, şi adeverinţe de venit;  

 certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiţi;  
 caracterizări de la ultimul loc de muncă (minimum două pentru 

fiecare persoană/membru al cuplului conjugal);  
 certificat medical privind starea de sănătate a celorlalte persoane 

cu care domiciliaţi;  
 declaraţie pe propria răspundere dată în faţa notarului public, că 

nu aţi fost decăzuţi din drepturile părinteşti;  
 declaraţie privind motivaţia de a adopta şi aşteptările 

dumneavoastră în legătură cu vârsta, sexul şi situaţia psiho-socio-
medicală a copilului pe care doriţi să îl adoptaţi.  

 
În plus, dacă soţul/soţia dumneavoastră are domiciliul în altă ţară, va 
trebui să depuneţi la dosar şi o anchetă socială elaborată de serviciile 
sociale competente străine la domiciliul din străinătate. 
 
 
 
 
 

Da. Statutul de persoană necăsătorită nu este un impediment la adopţie. 
Există multe persoane singure care răspund foarte bine nevoilor copiilor pe 
care i-au adoptat şi care reuşesc să le ofere cele mai bune condiţii. Părinţii 
singuri pot face faţă cu succes adopţiei în condiţiile în care îşi asumă toate 
responsabilităţile pe care aceasta le implică şi relaţionează cu copilul 
adoptat arătând disponibilitate, deschidere, înţelegere, grijă şi, mai ales, 
iubire. 
 
 

 
 
 
Orice copil care a fost privat de îngrijirea părinteasca va avea anumite 
dificultăţi determinate nu numai de abandonul suferit, dar şi din cauza 
schimbării frecvente a persoanei de îngrijire. Aceste dificultăţi apar încă de 

Pot să adopt dacă nu sunt căsătorit(ă)? 

 

      E mai complicat dacă copilul pe care îl voi adopta 
este mai mare? 
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când copiii sunt foarte mici, însă intensitatea cu care ele se manifestă 
variază în funcţie de particularităţile fiecărui copil, de capacitatea lui de a 
face faţă situaţiilor dificile, de gravitatea şi frecvenţa evenimentelor 
stresante din viaţa lui.  
De obicei, adopţia unui copil mic este preferată de mulţi adulţi pornind de 
la ideea că acesta nu înţelege că a trecut prin abandonul de către părinţii 
biologici şi, prin urmare, nu există consecinţe negative asupra copilului 
legate de acest eveniment traumatizant. În realitate, consecinţele 
evenimentelor negative sunt exprimate diferit în funcţie de vârsta 
copilului. 
Avantajele legate de adopţia unui  copil mai mare sunt următoarele: 

 puteţi afla mai multe despre preferinţele, abilităţile, talentele şi 
personalitatea lui; 

 există mai multe informaţii legate de trecutul copilului (boli ale 
copilăriei, particularităţi în dezvoltare) care pot contribui la o 
cunoaştere mai completă a lui; 

 există afecţiuni care nu pot fi diagnosticate decât la o vârstă mai 
mare (de ex. sindormul alcoolic fetal); 

 a dobândit deja anumite deprinderi de viaţă (îngrijire corporală, 
îmbrăcat, hrănire); 

 îşi aminteşte mai multe despre trecutul lui şi îl puteţi ajuta să 
păstreze şi să gestioneze aceste amintiri ca parte a identităţii lui, 
fapt care vă va permite, în acelaşi timp, să îl cunoaşteţi mai bine.   

 

 

 

 
Condiţiile materiale precare, lipsa de educaţie, vârsta fragedă a  mamei în 
momentul în care a dat naştere copilului, constrângerile din partea familiei 
sunt doar câteva dintre situaţiile care îi determină pe părinţii biologici să 
îşi părăsească copiii.  
Oricare ar fi aceste motive, părinţii biologici nu trebuie judecaţi şi criticaţi 
având în vedere că niciodată nu se vor cunoaşte toate condiţiile şi detaliile 
legate de contextul care a determinat abandonul. Pe de altă parte, acei 
părinţi biologici au dat naştere copilului, ceea ce poate duce, implicit, la 
blamarea copilului şi neacceptarea deplină a acestuia de către părinţii 
adoptivi.   
 

   De ce îşi abandonează părinţii biologici copiii? 
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Foarte mulţi dintre părinţii adoptivi resping sau nu tratează cu importanţa 
cuvenită trecutul copilului. Din acest trecut fac parte şi părinţii biologici, 
care au un rol foarte important în construirea identităţii complete a 
copilului. Respingând părinţii biologici ai copilului, acest subiect devine 
unul tabu, despre care nu se vorbeşte şi nu este voie să se vorbească. În 
acest fel, părinţii adoptivi privează copilul de o parte importantă a istoriei 
lui personale, care îi aparţine, pe care are dreptul să o cunoască şi care 
contribuie la formarea identităţii lui.  
Mulţi părinţi biologici resimt pentru tot restul vieţii experienţa renunţării 
la propriul copil ca pe o pierdere şi ca pe o traumă. Faptul că au ales sau au 
fost constrânşi să renunţe la copil nu este o dovadă a lipsei de iubire. 
Părinţii biologici ai copilului trebuie priviţi cu înţelegere, îngăduinţă, 
compasiune şi empatie, ei trebuie respectaţi ca orice fiinţă omenească. 
Copilul adoptat are nevoie ca părinţii adoptivi să-i respecte pe părinţii 
biologici, aceştia fiind o parte a trecutului său.  
 

 
 
 
 
Motivele pentru care cele mai multe dintre familii doresc să adopte sunt 
infertilitatea, dorinţa de a avea o familie şi dragostea faţă de copii.  
Infertilitatea poate surveni din cauza unor afecţiuni medicale sau de natură 
psihologică, dar poate fi determinată şi de vârsta mai înaintată a femeilor 
care doresc să fie mame.  
Există situaţii în care acestor motive le sunt asociate şi diverse probleme 
personale nerezolvate sau păreri greşite legate de rolul şi locul unui copil 
în familie.  
Astfel, există persoane care decid să adopte un copil pentru a suplini lipsa 
unui partener de viaţă, atribuind copilului un rol complet nepotrivit şi 
împovărându-l cu responsabilităţi pe care acesta nu are capacitatea să şi le 
asume.  

       Cum ar trebui să mă raportez la părinţii biologici 
ai viitorului copil? 

 

      De ce trebuie să vorbim despre motivele care ne 
determină să adoptăm? 
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Un alt motiv nepotrivit pentru care unele persoane doresc să adopte este 
nevoia înlocuirii unui copil pierdut. În acest fel, există riscul ca părinţii 
adoptivi să încerce să transforme (conştient sau nu) copilul adoptat în 
„copia” celui pe care l-au pierdut, fără a ţine cont de individualitatea 
acestuia. Indiscutabil, consecinţele acestui comportament pot fi 
dezastruoase pentru dezvoltarea copilului.  
De asemena, în unele cazuri copilul este privit ca sursă de protecţie şi 
susţinere în viitor pentru părinţii adoptivi, atunci când copilul va ajunge la 
maturitate. Asocierea unui copil cu un potenţial viitor întreţinător este 
intolerabilă şi nu reprezintă o motivaţie sănătoasă pentru adopţie.   
Aşadar, motivele care determină decizia de a adopta sunt foarte variate, 
însă este important ca persoanele care doresc să adopte să şi le clarifice 
foarte bine şi să le discute cu specialiştii din cadrul compartimentului 
specializat de adopţie.   
 
 
 
 
 
Nu toţi copiii sunt adoptabili. Chiar dacă în sistemul de protecţie a 
copilului există mulţi copii în grija asistenţilor maternali sau în centre de 
plasament, nu înseamnă că sunt adoptabili. Mulţi dintre ei menţin legături 
cu familia lor şi, temporar, din diverse motive, nu pot locui împreună. De 
cele mai multe ori lipsa resurselor financiare şi lipsa de educaţie îi 
determină pe părinţii biologici să apeleze la aceste servicii de suport oferite 
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
Copiii adoptabili sunt acei copii pentru care instanţa de judecată a deschis 
procedura adopţiei interne, în urma demersurilor specialiştilor Direcţiei de 
a reintegra copilul în familia biologică sau extinsă, demersuri care au eşuat 
şi pe baza consimţământului la adopţie exprimat de părinţii biologici în 
instanţă.  
 
 
 

 

 

Consimţământul la adopţie este un acord liber şi necondiţionat care se dă 
în faţa instanţei de judecată, în diferite etape ale adopţiei.  

Care copii sunt adoptabili? 

 

       Ce este consimţământul la adopţie? Când trebuie 
să îmi exprim acest consimţământ? 
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Persoanele care trebuie să consimtă la adopţie sunt: 
 părinţii biologici sau, dacă este cazul, tutorele copilului ai cărui 

părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori 
puşi sub interdicţie (acest consimţământ se exprimă o dată cu 
soluţionarea cererii de deschidere a adopţiei interne),  

 copilul în situaţia în care a împlinit vârsta de 10 ani, 
 adoptatorul sau familia adoptatoare. 

Pesoanele/familiile adoptatoare îşi exprimă consimţământul la adopţie în 
faţa instanţei judecătoreşti o dată cu soluţionarea cererii de  încuviinţare a 
adopţiei.  
 
 
 
 
 
 
Faptul că un copil a fost îngrijit de mai multe persoane de-a lungul 
timpului, fără să aibă o persoană principală căreia să îi atribuie rolul 
matern, determină dificultăţi în ceea ce priveşte ataşamentul copilului. 
Copilul,  fie se poate ataşa superficial de toţi cei cu care intră în contact, fie 
poate stabili o legătură de ataşament cu dificultate, respingând persoanele 
din jurul lui. 
Este posibil ca unii dintre copiii adoptabili să fi  fost victimele abuzului şi 
neglijării în trecut. Aceste evenimente traumatizante din viaţa copilului, 
indiferent de vârsta la care acesta le-a trăit îşi lăsa amprenta asupa 
modului ulterior de dezvoltare. Abuzul înseamnă orice acţiune voluntară a 
unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de 
autoritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa şi dezvoltarea 
copilului. Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau 
involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii 
sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 
responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa şi dezvoltarea copilului. 
 
Dificultăţile pe care un copil abuzat sau neglijat le-ar putea avea în 
dezvoltarea lui ulterioară pot fi: întârziere în creştere (înălţime şi greutate); 
hipersensibilitate faţă de boli (răceli, infecţii); dificultăţi de vorbire; 
dificultăţi legate de achiziţia unor deprinderi precum îmbrăcatul, igiena; 
dificultăţi de învăţare; gestionarea deficitară a emoţiilor, etc.  

      Ce dificultăţi poate avea copilul pe care îl voi 
adopta? 



 14 

Dar, toate aceste dificultăţi pot fi depăşite de copil dacă dumneavoastră 
veţi fi alături de el ori de câte ori are nevoie (în special în primele luni după 
adopţie, pentru a putea permite ataşamentului să se dezvolte) şi veţi 
răspunde adecvat şi rapid nevoilor lui, solicitând sprijinul specialiştilor 
pentru a putea înţelege şi reacţiona  corespunzător la comportamentele 
copilului. Încercaţi să îi oferiţi copilului siguranţa şi stabilitatea de care are 
nevoie pentru a putea să se ataşeze de dumneavoastră.  
 
 
 
 
 
 
 
Copiii moştenesc foarte multe trăsături de la părinţii lor biologici (de ex. 
culoarea ochilor, a părului sau a pielii, constituţia fizică şi chiar talente pe 
care aceştia sau membrii familiei le-au avut). Tot zestrea ereditară este cea 
care determină anumite predispoziţii spre anumite boli, însă trebuie să 
subliniem că acestea sunt doar predispoziţii şi nu certitudini cu privire la 
afecţiunile viitoare ale unui copil. În ceea ce priveşte personalitatea 
copilului, psihologii au stabilit că temperamentul acestuia este înnăscut, 
însă şi el poate fi modelat în funcţie de factorii de mediu şi de educaţie. 
Chiar şi coeficientul de inteligenţă poate fi crescut prin stimulare adecvată. 
Comportamentul părinţilor biologici nu poate fi preluat de către copii în 
condiţiile în care părinţii adoptivi îi oferă copilului un mediu de viaţă 
diferit, modele pozitive, siguranţă, încredere şi disponibilitate. Aşadar, 
relaţia pe care părinţii adoptivi o stabilesc cu copilul adoptat este cea care 
determină evoluţia şi comportamentul viitor al copilului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     În ce măsura influenţează moştenirea genetică 
evoluţia copilului adoptat? 
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ÎNTÂLNIREA DE INFORMARE 
 
 
 
 
 
 
După ce aţi depus toate actele necesare, împreună cu cererea de evaluare a 
garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale, veţi fi invitaţi la sediul 
Direcţiei pentru o întâlnire de informare. Această întâlnire de informare va 
fi susţinută de unul sau doi profesionişti (asistenţi sociali şi/sau psihologi) 
şi va dura aproximativ 4 ore. De regulă, această întâlnire de informare este 
realizată pentru un grup de maxim 8 cupluri (16 persoane) care au luat 
decizia de a adopta un copil. 
 
 
 
 
 
Este foarte important ca această întâlnire să se desfăşoare în grup deoarece 
acest cadru, în care veţi întâlni persoane aflate în aceeşi situaţie ca şi 
dumneavoastră, vă va ajuta să împărtăşiţi  opinii şi experienţe cu ceilalţi, să 
vă înţelegeţi mai bine dorinţa şi nevoia de a adopta un copil raportat la 
dorinţele şi nevoile celorlaţi participanţi,  să reflectaţi la propria experienţă 
prin comparaţie cu experienţele altora, să începeţi să discutaţi despre rolul 
de părinte adoptiv ca despre ceva care are importanţă şi este valorizat la 
nivel social. Această întâlnire cu alte persoane adoptatoare vă va ajuta să 
vorbiţi despre adopţie celor din anturajul dumneavoastră şi, mai târziu, 
viitorului copil adoptat.  
 
 
 
 
 
Pe lângă avantajele legate relaţionarea cu persoane aflate într-o situaţie 
similară cu a dumneavoastră, prin această întâlnire veţi avea ocazia să 
achiziţionaţi noi cunoştinţe despre copiii adoptabili şi nevoile acestora, 
caracteristicile, particularităţile şi calităţile  pe care trebuie să le aibă cei 
care adoptă, precum şi despre etapele procedurii de adopţie şi rolul 

      Am depus actele.  Ce urmează în continuare? 

 

       De ce este nevoie ca această întâlnire să se 
desfăşoare în grup? 

 

Cum mă va ajuta întâlnirea de informare? 
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profesioniştilor pe tot parcursul adopţiei. Această întâlnire de informare 
este o oportunitate de a vă familiariza cu adopţia din punct de vedere 
procedural şi din punct de vedere al implicaţiilor de natură socială şi 
psihologică pe care le presupune. Astfel, veţi găsi răspunsurile la 
întrebările dumneavoastră legate de adopţie, veţi afla care sunt 
responsabilităţile pe care vi le asumaţi, precum şi soluţiile cele mai bune 
pentru eventualele situaţii de dificultate cu care v-aţi putea confrunta.  
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EVALUAREA ŞI PREGĂTIREA 
 
 
 
 
 
Procesul de evaluare a persoanei/familiei care doreşte să adopte un copil 
este o etapă crucială pentru solicitanţi, deoarece pe parcursul acestei 
perioade vor fi evaluate resursele de care aceştia dispun pentru a creşte şi 
îngriji un copil, capacităţile parentale, interacţiunile din cadrul familiei şi 
din comunitate, motivaţia de a adopta. Procesul de evaluare durează 60 de 
zile, iar rezultatul evaluării duce la eliberarea/neeliberarea atestatului de 
persoană/familie aptă să adopte. 
În cadrul acestui proces, specialiştii compartimentului specializat de 
adopţie vor evalua persoana/familia din punct de vedere social şi 
psihologic, pentru a stabili dacă aceasta prezintă garanţiile morale şi 
materiale necesare pentru a adopta un copil, şi o vor pregăti în vederea 
asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte.  
Evaluarea garanţiilor morale va avea în vedere, în principal, personalitatea 
adoptatorilor, stilul de viaţă, motivele pentru care doresc să adopte, 
relaţiile din cadrul familiei şi în comunitate, comportamentul în societate, 
gestionarea sentimentelor şi emoţiilor, sistemul de valori.  
În privinţa condiţiilor materiale necesare pentru a adopta, sunt luate în 
considerare aspecte ca: situaţia economică (venituri stabile, bugetul de 
venituri şi cheltuieli al familiei), precum şi condiţiile de locuit (igienă, 
curăţenie, siguranţa spaţiului de locuit, etc.). 
Pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte are 
ca scop identificarea şi dezvoltarea capacităţilor parentale care sunt 
necesare pentru a putea răspunde nevoilor copiilor adoptabili. 
Este foarte important să subliniem că rolul de părinte adoptiv nu este 
potrivit pentru toate persoanele care declară că iubesc copiii sau care şi-i 
doresc în viaţa lor. Există situaţii în care anumite persoane nu îşi pot 
asuma rolul de parinte adoptiv şi nu înţeleg pe deplin toate implicaţiile pe 
care adopţia le va avea asupra vieţii lor şi a viitorului lor copil.  
 
 
 
 

Ce înseamnă procesul de evaluare a 
persoanei/familiei adoptatoare şi în ce constă? 
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Etapa evaluării este extrem de importantă şi determină, în final, succesul 
adopţiei. Timpul alocat acestei etape a fost planificat astfel încât toate 
activităţile să fie realizate temeinic şi profesionist, în beneficiul 
persoanei/familiei adoptatoare, iar rezultatele obţinute să constituie o 
fundamentare solidă a deciziei ulterioare de acordare/neacordare a 
atestatului de persoană/familie aptă să adopte.  
Trebuie să aveţi în vedere că evaluarea cuprinde mai multe etape şi 
presupune atât analizarea documentelor depuse, cât şi un număr minim de 
6 întâlniri între dumneavoastră şi profesionişti, necesare evaluării sociale, 
psihologice şi şedinţelor de pregătire. Deci, evaluarea dumneavoastră ca 
persoană/familie care doreşte să adopte este un demers complex şi 
necesită alocarea unui interval de timp corespunzător. În plus, este nevoie 
de un timp suficient pentru a asimila informaţiile din cadrul şedinţelor de 
pregătire şi a reflecta la semnificaţia acestora din perspectiva viitorului rol 
de părinte adoptiv. 
 
 
 
 
 
 
Normele de conduită stabilite prin codul deontologic al profesiilor de 
asistent social şi psiholog acordă o atenţie deosebită principiului 
confidenţialităţii informaţiilor primite de la beneficiari. Posibilitatea ca 
informaţiile pe care dumneavoastră le oferiţi specialiştilor Direcţiei să fie 
divulgate altor persoane, este exclusă. Aceste informaţii vor fi folosite strict 
în scopul evaluării de către cei care le deţin. 
Este foarte important ca dumneavoastră să dezvoltaţi o relaţie bazată pe 
încredere cu specialiştii, pentru ca aceştia să poată evalua cât mai corect şi 
complet situaţia dumneavoastră. În continuare, acurateţea şi complexitatea 
evaluării bazată pe informaţiile pe care dumneavoastră le-aţi oferit, vor 
contribui la fundamentarea deciziilor viitoare care vor fi luate de specialişti 
în cadrul procedurii adopţiei.  
 

De ce este nevoie de 60 de zile pentru evaluarea 
persoanei/familiei care doreşte să adopte? 

 

          Informaţiile pe care le vom furniza în etapa 
evaluării vor rămâne confidenţiale? 
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Evaluarea va avea loc atât la domiciliul dumneavoastră, cât şi la sediul 
Direcţiei în funcţie de natura componentei de evaluare (evaluarea 
psihologică, evaluarea socială sau pregătirea).  
Astfel, evaluarea socială se va realiza la domiciliul dumneavoastră, pentru 
a permite specialiştilor să evalueze condiţiile de trai şi dacă acestea sunt 
potrivite creşterii şi îngrijirii unui copil.  
Evaluarea psihologică şi sesiunile de pregătire în vederea asumării în 
cunoştinţă de cauză a rolului de părinte se vor desfăşura la sediul Direcţiei, 
în spaţii special amenajate.   
 
  
 
 
 
Trebuie menţionat că prima vizită la domiciliul dumneavoastă se va realiza 
de către asistentul social împreună cu psihologul. La finalul acestei vizite, 
se stabileşte, de comun acord, un calendar al următoarelor întâlniri ale 
persoanei/familiei cu profesioniştii care vor realiza evaluarea.  
Următoarele întâlniri, care sunt destinate evaluării sociale, vor fi realizare 
de asistentul social. Acesta va colecta informaţii generale despre 
dumneavoastră şi membrii familiei (vârstă, etnie, religie, structura familiei, 
studii, locul de muncă, etc.) şi va evalua resursele de care dispuneţi pentru 
a creşte şi îngriji un copil, luând în considerare, cu precădere, situaţia 
materială, condiţiile de igienă ale locuinţei, relaţiile dumnevoastră cu 
ceilalţi membri ai familiei, vecini şi colegi, atitudinea faţă de adopţie, 
atitudinea faţă de societate şi muncă, etc.  
Informaţiile necesare realizării evaluării sociale vor fi obţinute în urma 
vizitelor asistentului social la domiciliul dumneavoastră, prin intermediul 
discuţiilor pe care le veţi avea şi prin observaţiile legate de mediul în care 
trăiţi, dar şi cu ajutorul altor persoane care ar putea oferi informaţii 
relevante despre dumnevoastră, cum ar fi: membrii familiei extinse, 
persoane din mediul de muncă, persoane de referinţă din comunitate, 
vecini ş.a.m.d.  
Prin intermediul evaluării sociale, specialiştii se vor asigura că 
dumneavoastră puteţi oferi condiţiile optime pentru dezvoltarea 

Unde se realizează evaluarea? 

 

Ce presupune evaluarea socială? 
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armonioasă a unui copil şi că acesta va intra într-un mediu familial 
echilibrat şi sănătos din punct de vedere al condiţiilor de trai, al relaţiilor 
din cadrul familiei şi al modelelor pe care acesta le va avea în dezvoltarea 
lui. 
 
 
 
 
 
 
Situaţia materială foarte bună a unei persoane/familii care urmează să fie 
evaluată nu constituie garanţia că această persoană/familie va fi potrivită 
să adopte un copil.  
Specialiştii compartimentului specializat de adopţie sunt interesaţi să 
evalueze dacă dumneavoastră aveţi o situaţie materială suficientă, astfel 
încât să asiguraţi copilului un mediu stabil din acest punct de vedere şi 
care să vă permită să răspundeţi nevoilor lui într-o manieră adecvată. În 
nici o situaţie, veniturile nu constituie un indicator singular după care să se 
aprecieze că o familie este mai potrivită decât alta pentru a îngriji un copil. 
Acest criteriu va fi analizat corelat cu celelalte aspecte care vor fi evaluate 
de specialişti, în special cu existenţa capacităţilor parentale.  
 
 
 
 
 
 
Evaluarea psihologică se face la sediul Direcţiei, pe parcursul câtorva 
întâlniri, individual şi în cuplu.  
Pe parcursul întregului proces de evaluare psihologică, psihologul 
urmăreşte cu prioritate existenţa capacităţilor parentale şi identifică, 
împreună cu dumneavoastră, resursele pe care le aveţi în vederea 
dezvoltării acelor capacităţi parentale care sunt insuficient dezvoltate. Una 
dintre întâlnirile prevăzute în cadrul evaluării psihologice va fi de 
consiliere în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de viitor 
părinte. Şedinţele de evaluare psihologică vor avea loc într-un spaţiu 
special amenajat, care va asigura intimitatea şi siguranţa persoanelor 
evaluate; durata unei şedinţe de evaluare psihologică va fi de 45-50 de 
minute.  

        Veniturile mari vor determina succesul evaluării 
sociale? 

 

Ce are în vedere evaluarea psihologică? 
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În cadrul acestei etape, pe lângă existenţa capacităţilor parentale, vor fi 
evaluate următoarele aspecte: istoria maritală şi relaţia de cuplu, relaţiile în 
cadrul familiei, relaţiile sociale, stilul de viaţă, motivaţia de a adopta, 
aşteptările în legătură cu adopţia.  
 
 
 
 
 
 
Şedinţele de pregătire sunt organizate în grup, la sediul Direcţiei; un grup 
va fi alcătuit din minim 3 cupluri (sau 6 persoane) - maxim 8 cupluri (sau 
16 persoane), iar timpul alocat unei şedinţe este de  4-6 ore. Grupurile vor 
fi moderate de profesionişti ai compartimentului specializat de adopţie 
(asistent social şi/sau psiholog). 
 
 
 
 
 
Şedinţele de pregătire au un dublu rol: de evaluare şi de sprijin. Rolul de 
evaluare se referă la informaţiile pe care specialiştii le obţin despre 
dumneavoastră pe parcursul şedinţelor, într-o situaţie nouă, cea de grup, 
în care veţi relaţiona cu alte persoane/familii pornind de la subiecte 
propuse de specialişti. Rolul de sprijin se referă la îndrumarea pe care o 
veţi primi din partea specialiştilor în ceea ce priveşte achiziţionarea de noi 
cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi necesare în rolul de viitor părinte.  
Sesiunile de pregătire vă vor ajuta să aflaţi mai multe despre  
caracteristicile copiilor adoptabili şi despre ce  presupune să fii părinte 
adoptiv.  
De asemenea, aceste sesiuni vor contribui la reflecţia dumneavoastră 
asupra semnificaţiei adopţiei nu numai din perspectiva viitorului părinte 
care va trebui să răspundă prompt şi adecvat cererilor şi nevoilor copilului, 
dar şi din perspectiva copilului adoptat şi a părinţilor biologici. Astfel, veţi 
reuşi să dobândiţi un nivel de înţelegere mult mai ridicat asupra 
complexităţii adopţiei şi să conştientizaţi mult mai bine responsabilitatea 
pe care urmează să v-o asumaţi. 

      Cum sunt organizate şedinţele de pregătire? Care 
este durata unei sesiuni/şedinţe? 

 

     Care este scopul şedintelor/sesiunilor de pregătire? 
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În cadrul acestor sesiuni veţi avea ocazia să discutaţi liber despre temerile 
şi emoţiile diverse pe care le aveţi faţă de decizia pe care aţi luat-o şi faţă 
de schimbarea care urmează să se producă în viaţa dumneavostră. 
În cadrul sesiunilor de pregătire vor fi abordate următoarele teme 
generale: caracteristicile copilului adoptabil, parentalitatea adoptivă şi 
relaţia copil-părinte.  
 
 
 
 
 
La fel ca şi în cazul întâlnirii de informare, întâlnirile de pregătire în grup 
vă oferă prilejul de a împărtăşi din experienţa dumneavoastră celorlalţi 
participanţi şi de a afla de la aceştia experienţele lor care, din multe puncte 
de vedere, ar putea fi asemănătoare cu ale dumneavoastră.  Faptul că veţi 
putea face schimb de idei cu persoane care se confruntă cu situaţii similare 
cu ale dumneavoastră, vă va ajuta foarte mult să vă înţelegeţi mai bine 
propria viaţă, să vă puteţi detaşa pentru a privi obiectiv anumite aspecte 
care au legătura cu decizia de a adopta şi cu adopţia în general. Fiecare 
dintre participanţi va recunoaşte la un moment dat, în discursul celorlalţi, 
concepţii, temeri, emoţii şi prejudecăţi care îi aparţin, pe care le trăieşte sau 
le-a trait şi el.  
Experienţa interacţiunii în grup va contribui la clarificarea anumitor 
concepte, va creşte gradul de confort în situaţia în care vă aflaţi şi vă va 
ajuta să recunoşteţi şi să înţelegeţi mai bine propriile emoţii şi temeri legate 
de adopţie. 
 
 
 
 
 
 
 
Nu există părinţi perfecţi, la fel cum nu există nici copii perfecţi. Un bun 
părinte adoptiv trebuie să aibă dorinţa şi disponibilitatea să înţeleagă 
copilul adoptat pin prisma reacţiilor si cerinţelor acestuia, să îl accepte cu 
toate plusurile şi minusurile lui, să îi accepte şi să îi respecte trecutul, 
identitatea şi personalitatea sa unică şi să aibă capacitatea de a recunoaşte 

De ce sunt importante întâlnirile în grup? 

 

     Care sunt calităţile pe care trebuie să le aibă 
viitorii părinţi adoptivi pentru a răspunde nevoilor 

copiilor adoptabili? 
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şi dezvolta potenţialul şi resursele  copilului.  Altfel spus, un părinte 
trebuie să aibă capacitate de empatie, să fie flexibil şi dispus către 
schimbări adaptative.  
 
 
 
 
 
 
La finalul etapei de evaluare, profesioniştii care au lucrat cu 
dumneavoastră pe parcursul celor 60 de zile vor analiza toate informaţiile 
obţinute, iar pe baza rezultatelor acestei analize vor întocmi un raport final 
de evaluare care va conţine şi recomandarea acestora de a vi se acorda sau 
nu atestatul de persoană/familie aptă să adopte. Dumneavostră veţi fi 
invitaţi la această întâlnire, unde vi se vor comunica concluziile evaluării şi 
care este recomandarea specialiştilor cu privire la eliberarea atestatului.  
 
 
 
 
 
 
Valabilitatea atestatului în vederea adopţiei expiră după 1 an de zile.  
Dacă doriţi continuarea demersurilor pentru adopţie trebuie să adresaţi, în 
scris, o nouă solicitare (anexând actele necesare) către Direcţia unde aveţi 
domiciliul. 
În acest caz, se reia procesul de evaluare. Acest lucru este necesar deoarece 
pe parcursul unui an pot interveni diferite schimbări faţă de situaţia 
iniţială a familiei. Orice schimbare, oricât de neimportantă vi s-ar părea, 
poate influenţa capacitatea dumneavoastră de a creşte şi îngriji un copil. 
Este rolul profesionistului din compartimentul specializat de adopţie să 
aprecieze dacă, şi în ce măsură, rezultatul evaluării anterioare a suferit 
modificări.  
 
 
 
 
 

       Când aflu dacă voi primi atestatul de 
persoană/familie aptă să adopte? 

 

 

          După expirarea valabilităţii atestatului trebuie să 
parcurgem aceleaşi etape ca prima dată? 
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În cazul în care s-a decis neacordarea atestatului, aveţi dreptul să solicitaţi 
o nouă reevaluare. Pentru aceasta, veţi adresa către Direcţie o cerere scrisă, 
nu mai târziu de 30 de zile de la comunicarea rezultatului iniţial. 
Se va relua întregul proces de evaluare dar, pentru obiectivitate, acesta va 
fi realizat de alţi profesionişti decât cei care v-au evaluat prima dată. 
Un nou rezultat nefavorabil poate fi atacat la instanţa de judecată 
competentă de care aparţineţi ca domiciliu, în termen de 15 zile de la data 
comunicării rezultatului reevaluării. 
 
 
 
 
 
Nu, în niciun caz! Acest demers este ilegal şi atrage după sine sancţiuni 
severe.  
Este posibil ca acel copil (pe care îl „vizaţi” dumneavoastră) să nu fie, de 
fapt, adoptabil. Sau, chiar dacă este adoptabil, pot exista incompatibilităţi 
între nevoile specifice, concrete ale copilului şi ceea ce puteţi oferi 
dumneavoastră ca familie adoptatoare, oricât de atrăgătoare vi s-ar părea 
perspectiva de a fi părinţii lui. Pe lângă situarea în ilegalitate, aceste situaţii 
se finalizează cu traume emoţionale semnificative pentru toţi cei implicaţi. 
Profesioniştii care lucrează în compartimentul specilalizat de adopţie 
cunosc care copii sunt adoptabili şi ce caracteristici au aceştia. De 
asemenea, ei ştiu ce fel de persoane/familii adoptatoare sunt potrivite 
pentru copiii în cauză. Doar aceşti specialişti pot lua decizia corectă în 
privinţa identificării celei mai potrivite/persoane familii pentru fiecare 
copil adoptabil. 
 
 
 
 
 

    Ce pot face dacă nu mi s-a acordat atestatul în 
vederea adopţiei? 

 

 

     Ne putem căuta noi, prin relaţii proprii, un copil 
pentru adopţie? 
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STABILIREA COMPATIBILITĂŢII CU UN COPIL ADOPTABIL SAU 
POTRIVIREA DINTRE COPIL ŞI FAMILIE 
 
 
 
 
 
Potrivirea constă în stabilirea gradului de compatibilitate dintre un copil 
adoptabil şi persoanele/familiile adoptatoare, astfel încât să poată fi 
selectată persoana/familia care răspunde cel mai adecvat nevoilor specifice 
ale copilului. Cu alte cuvinte, se stabileşte dacă şi în ce măsură copilul se 
poate integra în acea familie adoptatoare, adică ce probabilitate există ca 
între ei să se închege o relaţie trainică, bazată pe afectivitate. În final, 
copilul va fi încredinţat în vederea adopţiei acelei persoane/familii cu care 
are şanse maxime de a constitui o familie armonioasă.  
Această etapă a procedurii de adopţie cuprinde două componente: 
potrivirea teoretică, căreia îi urmează potrivirea practică, fiecare având 
specificul său.  
 
 
 
 
 
 
Scopul etapei de potrivire este de a preveni problemele care pot apărea 
într-o familie adoptatoare după încuviinţarea adopţiei, asigurându-se 
astfel şanse maxime de reuşită a acelei adopţii.  
Potrivirea face trecerea firească către etapa ulterioară de încredinţare în 
vederea adopţiei, asigurând continuitate în procedura de adopţie. 
Pornindu-se de la particularităţile şi nevoile specifice ale copilului, se 
selectează familia adoptatoare care deţine capacităţile parentale ce răspund 
adecvat cerinţelor copilului.  
 
 
 
 
 
 

Ce înseamnă „potrivire”? 

 

 

De ce este nevoie de etapa potrivirii? 
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Durata perioadei de aşteptare este variabilă şi depinde de măsura în care 
resursele oferite de familia dumneavoastră corespund nevoilor concrete ale 
copiilor adoptabili (dintre cei aflaţi în responsabilitatea Direcţiei), precum 
şi de numărul efectiv al copiilor adoptabili. Dar un număr mare de copii 
adoptabili nu conduce neapărat la şanse crescute să fiţi implicat/implicaţi 
rapid în etapa de potrivire. 
Profesioniştii din compartimentul specializat de adopţie, luând ca reper 
nevoile copiilor adoptabili pe care îi au în evidenţă, au responsabilitatea de 
a căuta familii compatibile pentru copiii respectivi. Prin urmare, veţi fi 
contactat/contactaţi atunci când echipa de profesionişti decide că sunteţi 
compatibil/compatibili cu un copil adoptabil dintre cei aflaţi în 
răspunderea direcţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
Potrivirea unui copil adoptabil începe întotdeauna prin căutarea unei 
persoane/familii compatibile, care are domiciliul în raza teritorială a 
aceleiaşi Direcţii. Doar dacă nu poate fi identificată o astfel de 
persoană/familie adoptatoare, se recurge, prin intermediul evidenţei 
naţionale a tuturor familiilor atestate (evidenţă care există la nivelul  
Oficiului Român pentru Adopţii), la potrivirea cu o persoană/familie 
atestată  din alt judeţ/sector.  
Astfel, există posibilitatea să fiţi selectaţi şi contactaţi de profesioniştii din 
cadrul unei alte Direcţii, în vederea parcurgerii etapei de potrivire cu un 
copil adoptabil din alt judeţ/sector decât cel în care locuiţi. 
 
 
 

După ce am obţinut atestatul de 
persoană/familie aptă să adopte, cât timp trebuie 
să aştept pentru a face cunoştinţă cu un copil? 

 

Copilul cu care vom fi potriviţi trebuie să fie 
neapărat în evidenţa aceleiaşi Direcţii care ne-a 

eliberat atestatul pentru adopţie? 
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Profesioniştii vor şti ce copil are nevoie de dumneavoastră. Este obligaţia şi 
răspunderea celor care lucrează în compartimentul specializat de adopţii 
(asistenţi sociali şi psihologi) să stabilească dacă sunteţi potriviţi pentru un 
anumit copil adoptabil.  
Această decizie, atât de importantă, nu aparţine unei singure persoane, ci 
este luată în urma muncii de echipă a specialiştilor din compartimentul 
specializat de adopţie.   
 
 
 
 
 
Profesioniştii pornesc de la nevoile copiilor adoptabili pe care îi au în 
evidenţă şi identifică familii compatibile, capabile să le îndeplinescă acele 
nevoi. De exemplu, pentru un copil foarte activ, cu un temperament 
energic, se va ţine seamă ca persoana/familia adoptatoare să aibă un stil de 
viaţă dinamic, cu resurse şi dispoziţia necesare pentru a petrece mult timp 
cu copilul prin activităţi în aer liber, sport ş.a.m.d.   
În determinarea compatibilităţii copilului cu adoptatorii, se iau în 
considerare, de asemenea,  dorinţele şi opiniile exprimate de aceştia. 
Pe de altă parte, în potrivire se ţine cont de persoana/familia adoptatoare, 
de caracteristicile sale, precum şi de anumite preferinţe ale acesteia (aşa 
cum a avut ocazia să le exprime în perioada de evaluare şi pregătire, 
înainte de atestarea pentru adopţie). 
 
 
 
  
 
Potrivirea teoretică este prima componentă a etapei de potrivire. Se 
numeşte „teoretică”, deoarece are loc înainte de întâlnirea directă, propriu-
zisă, dintre copil şi persoana/familia potenţial adoptatoare şi se bazează 

         Cine stabileşte dacă suntem compatibili cu un 
copil adoptabil? 

 

Cum stabilesc profesioniştii dacă suntem potriviţi 
pentru un copil? 

 

Ce este potrivirea teoretică? 
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strict pe informaţiile cuprinse în dosare (cel al copilului şi cel al 
adoptatorului).  
  
 
 
 
 
 
Potrivirea practică urmează celei teoretice şi are scopul de a verifica, prin 
relaţionare nemijlocită, compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia 
selectată.  
Este o intervenţie complexă, care implică informarea despre întâlniri a 
copilului, a adoptatorului şi a altor persoane de referinţă pentru copil, 
precum şi pregătirea tuturor acestora, astfel încât acomodarea copilului cu 
persoana/familia adoptatoare să decurgă optim. Fiecăruia i se explică 
implicaţiile întâlnirilor şi se încurajează exprimarea trăirilor, atitudinilor şi 
opiniilor. Profesioniştii asigură sprijin calificat, mai ales în situaţii dificile. 
Întâlnirile dintre copil şi persoana/familia potenţial adoptatoare au rolul 
de cunoaştere şi adaptare reciprocă. Vor avea loc în mediul de viaţă al 
copilului, pe „teren neutru” (în parc, de exemplu) şi la domiciliul 
adoptatorului. Treptat, dacă nu apar probleme deosebite, începe să se 
dezvolte o relaţie de ataşament între copil şi potenţialul adoptator.  
Numărul total al vizitelor necesare pentru o evaluare pertinentă a 
compatibilităţii dintre copil şi persoana/familia adoptatoare se stabileşte 
de profesionişti în funcţie de modul de relaţionare dintre copil şi 
persoana/familia respectivă.  
Vizitele trebuie să permită apropierea afectivă şi o interacţiune cât mai 
autentică între persoanele implicate. După prima întrevedere, va exista o 
perioadă de acomodare între dumneavoastră şi copil, de ajustare a 
reacţiilor iniţiale (prea reţinute sau poate, dimpotrivă, exagerate). Abia 
după depăşirea acestei perioade relaţionarea poate fi observată şi, deci, 
evaluată în bune condiţii de către specialişti. 
 
 
 
 
 
 

Ce este potrivirea practică şi cum se realizează, 
concret? 
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Momentul prielnic pentru această primă întâlnire este ales de profesionişti 
şi vă va fi adus la cunoştinţă din timp, astfel încât să fiţi pregătiţi nu doar 
informativ, ci şi sufleteşte (să vă transpuneţi în starea afectivă optimă şi să 
vă echilibraţi emoţiile inerente). 
Prima întâlnire cu copilul se va derula într-un mediu familiar pentru 
acesta, fără a i se aduce la cunoştinţă scopul vizitei, pentru ca el să nu fie 
stresat în mod excesiv. Se va alege un loc de întâlnire care oferă copilului 
intimitate şi siguranţă.   Acesta va fi acompaniat de o persoană de îngrijire 
în care are încredere şi care îl cunoaşte foarte bine.  
 
 
 
 
  
Această situaţie are o probabilitate foarte scăzută de a apărea, dacă 
potrivirea teoretică şi, apoi, pregătirea copilului şi a persoanei/familiei 
adoptatoare s-au realizat cu responsabilitate şi profesionalism. Totuşi, nu 
putem exclude total o astfel de eventualitate. Împreună cu profesioniştii, 
mai întâi trebuie să verificaţi dacă nu cumva este o „alarmă falsă”, iar 
factorul care a produs (în mod artificial) reacţia de rejecţie poate fi 
înlăturat. Apoi, se poate continua demersul de potrivire cu acel copil. 
În stabilirea compatibilităţii persoanei/familiei adoptatoare cu copilul se 
ţine cont de dorinţele şi opiniile copilului, în funcţie de vârsta şi gradul său 
de maturitate. Potrivirea poate fi întreruptă, dacă se consideră că nu este 
benefică (afectând negativ copilul şi, implicit, persoana/familia 
adoptatoare). Ulterior puteţi fi potrivit/potriviţi cu un alt copil adoptabil. 
 
 
 
 
 
 

   Când şi unde întâlnim, de fapt (faţă-în-faţă), 
copilul? 

 

Ce putem face dacă vom fi respinşi de copil? 
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Atunci când profesioniştii din adopţie au încheiat demersurile de potrivire 
şi au stabilit decizia finală, întocmesc un raport în care consemnează cum 
s-a derulat această etapă a procedurii, precum şi concluziile lor.  
În raport se formulează, de asemenea, eventuala propunere de sesizare a 
instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei la 
persoana/familia adoptatoare selectată. 
Profesioniştii vă contactează şi vă comunică decizia luată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce se întâmplă la finalul perioadei de potrivire? 
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ÎNCREDINŢAREA ÎN VEDEREA ADOPŢIEI 
 
 
 
 
 
Încredinţarea în vederea adopţiei este etapa imediat următoare realizării 
potrivirii teoretice şi  practice,  prin care se urmăreşte facilitarea 
acomodării şi integrării copilului în cadrul familiei adoptatoare.  În această 
etapă, responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copilului este dată în sarcina 
persoanei/familiei adoptatoare de către instanţa judecătorească, la 
propunerea Direcţiei, iar dreptul de a încheia acte juridice este transmis 
consiliului judeţean sau local în cazul municipiului Bucureşti, de la 
domiciliul adoptatorului.  
 
 
 
 
 
 
Parcurgerea acestei etape trebuie să fie realizată având în vedere 
schimbările ce intervin în cadrul familial al adoptatorilor, dar şi în viaţa 
copilului, pentru a facilita trecerea copilului de la un mediu de viaţă la 
altul şi pentru a sprijini adoptatorii cu privire la modalităţile de creştere şi 
îngrijire a copilului.  
De asemenea, în vederea încuviinţării unei adopţii, instanţa judecătorească 
va aprecia, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele de monitorizare 
bilunare care vor fi întocmite de specialişti pe parcursul perioadei de 
încredinţare, asupra relaţiilor de familie care s-ar stabili daca adopţia ar fi 
încuviinţată. Cu alte cuvinte, fără încredinţare în prealabil, nu se poate 
finaliza procedura de adopţie. 
 
 
 
 
 
 
Încredinţarea durează de regulă 90 de zile, însă, în anumite situaţii 
determinate de observaţiile specialiştilor din cadrul compartimentului 

Ce este încredinţarea în vederea adopţiei ? 

 

De ce este necesară încredinţarea în vederea 
adopţiei? 

 

Cât durează încredinţarea ? 
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specializat de adopţie, această etapă poate fi prelungită sau se poate 
încheia mai devreme.  
Durata încredinţării în vederea adopţiei poate fi prelungită, la cerere, dacă 
specialiştii care monitorizează evoluţia copilului în cadrul familiei 
adoptatoare, utilizând metode şi tehnici de specialitate, constată  că 
acomodarea nu s-a definitivat, fiind totuşi posibilă însă într-un interval de 
timp mai mare de 90 de zile.  
Încetarea încredinţarii poate avea loc, la propunerea specialiştilor Direcţiei, 
dacă se constată că interacţiunea dintre copil şi persoana/familia 
adoptatoare este deficitară şi au fost epuizate soluţiile posibile identificate 
vizând îmbunătăţirea comportamentului şi a atitudinilor în vederea 
armonizării relaţiei, iar păstrarea copilului în cadrul familiei nu este în 
interesul acestuia. Propunerea, motivată, este avizată de şeful 
compartimentului de adopţii şi aprobată de directorul instituţiei. 
Există şi prelungirea de drept a încredinţării în vederea adopţiei până la 
finalizarea adopţiei, atunci când Direcţia a  depus cererea de încuviinţare a 
adopţiei la instanţă. 
 

 

 

 

De la obligaţia de a încredinţa copilul în vederea adopţiei, legea instituie 
patru excepţii, pentru situaţiile în care copilul a locuit împreună cu 
persoana/familia care urmează să-l adopte şi este în interesul copilului să 
fie adoptat de respectiva persoană/familie: 

 pentru adopţia persoanei majore de către familia care a crescut-o in 
timpul minorităţii;  

 pentru adopţia copilului de către soţul parintelui firesc sau 
adoptiv;  

 pentru adopţia copilului pentru care a fost deschisă procedura 
adopţiei interne şi acesta a fost plasat la persoana/familia 
adoptatoare, iar măsura plasamentului durează de cel puţin 90 de 
zile;  

 pentru adopţia copilului de către tutorele său, dacă au trecut cel 
puţin 90 de zile de la data instituirii tutelei.  

 

 

      Când nu este necesară încredinţarea în vederea 
adopţiei? 
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Pot fi încredinţaţi în vederea adopţiei numai copiii care au fost separaţi de 
familia biologică şi pentru care instanţa de judecată a deschis procedura 
adopţiei interne. Pentru ca aceşti copii să fie adoptabili trebuie ca, în 
prealabil, specialiştii din cadrul Direcţiei să fi încercat reintegrarea acestora 
în familia biologică sau extinsă (rude până la gradul IV inclusiv), iar aceste 
demersuri să fi eşuat.  
În situaţia în care sunt mai multi fraţi în sistemul de protecţie specială a 
copilului, este necesar ca aceştia să fie încredinţaţi împreună, fapt pentru 
care persoana sau familia adoptatoare trebuie să aibă disponibilitatea şi 
capacitatea să îngrijească mai mulţi copii. 
 
 

 
 
 
Copilul, pentru care a fost deschisă procedura adopţiei interne, poate fi 
încredinţat numai unei persoane/familii care a dobândit atestatul de 
persoană/familie aptă să adopte şi care răspunde nevoilor identificate ale 
copilului. În analiza posibilităţii încredinţării copilului la o 
persoană/familie se iau în considerare, cu prioritate, rudele copilului şi 
persoana/familia care a avut în plasament copilul şi faţă de care copilul a 
dezvoltat relaţii de ataşament.  
 

 

 

 
Încredinţarea în vederea adopţiei se face numai de către instanţa 
judecătorească, în baza cererii înaintate de către Direcţia de la domiciliul 
copilului ca urmare a realizării procesului de identificare a celei mai 
potrivite familii pentru copil.  
 
 

Ce copii pot fi încredinţaţi în vederea adopţiei? 

 

Cine poate primi în încredinţare un copil ? 

 

Cine hotărăşte încredinţarea ? 
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Prin încredinţarea în vederea adopţiei se stabileşte domiciliul copilului la 
persoana/familia adoptatoare şi, totodată, este transferată 
persoanei/familiei adoptatoare responsabilitatea  realizării activităţilor de 
zi cu zi prin care sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile 
părinteşti în ceea ce îl priveşte pe copil. 
Dreptul de a reprezenta copilul în acte juridice, precum şi dreptul de a 
administra bunurile acestuia sunt exercitate de către consiliul judeţean sau, 
în cazul municipiului Bucureşti, de către consiliul local. 
 

 
 
 
 
Mutarea efectivă a copilului în cadrul familiei atestate ca aptă să adopte se 
face la momentul la care instanţa se pronunţă asupra cererii de 
încredinţare depusă de către Direcţie, fiind de acord cu solicitarea acesteia.  
 

 
 
 
 
În perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, asistentul social şi 
psihologul compartimentului specializat de adopţie vor efectua vizite la 
domiciliul persoanei/familiei adoptatoare în vederea realizării 
monitorizării evoluţiei copilului şi a rezultatelor acomodării acestuia cu 
familia. Prin intermediul vizitelor, specialiştii urmăresc evoluţia copilului 
şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat,  
întocmind în acest sens rapoarte ce vor pune accent pe calitatea 
interacţiunii dintre aceştia şi pe identificarea nevoilor.  
Pe durata încredinţării, specialiştii vor sprijini persoana/familia 
adoptatoare în vederea identificării resurselor şi celor mai bune modalităţi 
prin care pot răspunde nevoilor copilului. 

    Ce efecte juridice are încredinţarea în vederea 
adopţiei ? 

 

         Când se mută efectiv copilul la domiciliul nostru ? 

 

          Ce se întâmplă în perioada încredinţării 
copilului în vederea adopţiei? 
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Aceste întâlniri se vor realiza bilunar pentru ca specialiştii să surprindă cât 
mai corect relaţia dintre copil şi persoana/familia adoptatoare şi să 
identifice nevoile şi resursele de care dispun în vederea realizării unei 
adopţii de succes. Specialiştii care participă la realizarea monitorizării vor 
prezenta persoanei/familiei adoptatoare concluziile şi propunerile, 
rezultate ca urmare a fiecărei vizite. 
 
 

 
 
 
 
În situaţia în care copilul încredinţat în vederea adopţiei este în vârstă de 
până la 2 ani sau până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, persoana 
sau unul dintre soţii familiei atestate beneficiază, la cerere, de concediu de 
creştere a copilului şi de toate drepturile băneşti pe care le primeşte un 
părinte care beneficiază de acest tip de concediu. 
 

 

 

 

 
Dacă specialiştii compartimentului specializat de adopţie consideră că este 
în interesul copilului să menţină relaţii şi cu alţi adulţi, cum ar fi rude ale 
copilului, persoane care au avut copilul în îngrijire, alţi copii, atunci vor 
facilita întâlniri între aceştia. Este important ca persoana/familia 
adoptatoare să fie sprijinită să înţeleagă importanţa pe care o are pentru 
copil menţinerea unei astfel de relaţii şi să faciliteze astfel de întâlniri.  
 
 

 

 

Deplasarea copilului încredinţat în vederea adopţiei în altă ţară este 
posibilă dacă acesta are paşaport şi numai dacă persoana care-l însoţeşte 

 Pe durata încredinţării în vederea adopţiei 
beneficiez de concediu pentru creşterea 

copilului ? 

 

 

         Poate copilul aflat în încredinţare să menţină 
relaţii personale cu persoane apropiate? 

 

 

     Putem să luăm cu noi în vacanţă, în altă ţară, 
copilul încredinţat în vederea adopţiei? 
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prezintă acordul reprezentantului legal al copilului, în forma cerută de 
lege. 
În orice situaţie, dacă durata deplasării în străinătate sau chiar în altă 
localitate din ţară este de natură să împiedice  evaluarea ce se realizeză de 
către specialişti cu privire la interacţiunea dintre copil şi persoana/familia 
adoptatoare, Direcţia poate cere prelungirea perioadei de încredinţare ceea 
ce, implicit,  are ca efect prelungirea întregii proceduri de adopţie. 
 
 
 
 
 

În situaţia în care copilul se îmbolnăveşte, persoana/familia adoptatoare se 
va  adresa medicului de familie şi va respecta indicaţiile acestuia. Dacă 
apar situaţii care presupun intervenţii medicale complexe, pentru care este 
necesar acordul reprezentantului legal, iar viaţa copilului nu este pusă în 
pericol dacă nu se intervine imediat, persoana/familia adoptatoare se va 
adresa Direcţiei pentru a obţine acordul reprezentantului legal. În cazul 
urgenţelor medicale care pun în pericol viaţa copilului, acordul 
reprezentantului legal pentru intervenţie nu este necesar, pe primul plan 
fiind pusă prezervarea vieţii copilului. 
 

 

 
 
 
Schimbarea mediului de viaţă, apariţia unor persoane noi în viaţa 
copilului, un nou program de activităţi, absenţa persoanelor alături de care 
copilul se simţea în siguranţă, toate vor contribui la întâmpinarea unor 
dificultăţi în integrarea copilului în noua familie.   
Există copii de vârstă mai mare  care, în primele zile ale încredinţării în 
vederea adopţiei, pot să îşi exprime dorinţa de a se întoarce în familia în 
care s-au aflat înaintea încredinţării. În astfel de situaţii, adoptatorii vor 
încerca să identifice cauzele care îl fac pe copil să nu se simtă în siguranţă; 
în plus, vor apela la specialiştii compartimentului specializat de adopţie, 
alături de care pot stabili întâlniri cu persoanele faţă de care copiii sunt 
ataşaţi, astfel încât, împreună cu aceştia, să se realizeze depăşirea acestor 

    Ce facem dacă în perioada încredinţării copilul se 
îmbolnăveşte? 

 

 

 

 

       Copilul încredinţat în vederea adopţiei vrea să se 
întoarcă la persoana care l-a îngrijit. Ce fac? 
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momente de criză şi să se asigure definitivarea tranziţiei de la un mediu la 
altul.  
 
 

 
 
 
Aşa cum am mai menţionat pe parcursul acestui manual, copiii care au fost 
separaţi de familiile biologice pot avea un istoric caracterizat de schimbări 
succesive ale mediului de viaţă, iar încredinţarea în vederea adopţiei poate 
reprezenta pentru ei un nou eveniment traumatizant. Faptul că fuge de 
acasă nu înseamnă că este vina dumneavoastră. În ceea ce priveşte 
demersurile pe care persoana/familia adoptatoare trebuie să le 
întreprindă, pe lângă anunţarea poliţiei cu privire la dispariţie, familia 
trebuie să  anunţe de îndată şi Direcţia. În toate situaţiile, motivele fugii 
vor fi temeinic analizate pentru a se stabili dacă menţinerea încredinţării 
este în interesul copilului şi dacă adopţia poate fi un succes. 
 
 
 
 
 
 
Mutarea copilului într-un nou mediu familial poate avea ca şi consecinţă 
anumite comportamente, cum ar fi agresivitatea, refuzul de a comunica, 
plânsul, retragerea în sine, tulburări  somatice; toate acestea indică 
nesiguranţa copilului şi încercarea lui de a se adapta acestei noi situaţii. 
Unele comportamente pot indica regresia la un stadiu anterior la 
dezvoltare. Acest lucru nu trebuie să vă sperie pentru că aceste manifestări 
sunt trecătoare şi ajută copilul să evolueze. Unii copii adoptaţi au nevoie să 
treacă prin aceste etape pentru a se adapta la noua lor viaţă. Este important 
să ştiţi că şi copilul pe care îl veţi avea în încredinţare poate trece prin 
această fază şi că vă puteţi adresa specialiştilor pentru a primi informaţiile 
de care aveţi nevoie pentru a depăşi cu succes aceste momente.  
 

 

 

      Ce fac în situaţia în care copilul încredinţat fuge 
de acasă? 

 

 

 

 

 

Am aflat că în perioada care urmează mutării 
copilului, acesta poate să aibă comportamente 

dificil de gestionat. Este adevărat? 
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ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI 

 

 

 

 

La sfârşitul perioadei de încredinţare in vederea adopţiei, Direcţia 
întocmeşte un raport final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil si 
adoptatori, pe care îl comunica instanţei competente în vederea 
soluţionării cererii de încuviinţare a adopţiei.  
Raportul final este realizat pornind de la concluziile şi propunerile 
specialiştilor făcute pe întreaga perioadă de încredinţare în vederea 
adopţiei şi conţine o evaluare privind rezultatele acomodării copilului cu 
persoana/familia adoptatoare, precum şi o propunere cu privire la 
încuviinţarea adopţiei, prelungirea sau revocarea acesteia, după caz. 
Responsabilul de caz are obligaţia de a informa persoana sau familia 
adoptatoare, căreia i-a fost încredinţat copilul, asupra concluziilor şi 
propunerilor cuprinse în raportul final. Acest raport este depus la instanţa 
de judecată competentă să judece cererea, cu cel puţin 5 zile înaintea 
termenului de judecată. 
Pentru situaţiile copiilor adoptaţi de către soţul părintelui firesc şi a 
persoanelor adoptate de către persoanele care i-au crescut în timpul 
minorităţii, cererea de încuviinţare poate fi formulată direct de către 
persoana sau familia care doreşte să adopte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum se termină perioada de încredinţare ? 
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MONITORIZAREA POST-ADOPŢIE 
 
 
 
 
 
 
Odată încuviinţată adopţia, conform legislaţiei în domeniul adopţiei, 
Direcţia de la domiciliul copilului, prin compartimentul specializat de 
adopţie, urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii 
săi adoptivi pe o perioadă de cel puţin 2 ani. Vizitele post-adopţie sunt 
efectuate, o dată la trei luni, de către o echipă formată din doi specialişti: 
un asistent social şi un psiholog. 
În etapa de post-adopţie, specialiştii din cadrul compartimentului 
specializat de adopţie evaluează evoluţia copilului în cadrul noii familii şi 
relaţia copil-familie, identifică eventualele dificultăţi în dezvoltarea 
copilului, informează familia cu privire la particularităţile etapelor de 
dezvoltare ale copilului, dezvoltarea ataşamentui şi dinamica familiei, 
precum şi cu privire la alte teme de interes, în funcţie de nevoile copilului 
şi ale familiei adoptatoare.  
Această perioadă le oferă adoptatorilor prilejul să discute despre toate 
dificultăţile pe care le întâmpină şi să primească ajutor înainte să apară o 
situaţie de criză. De aceea, rolul specialiştilor care monitorizează familia în 
perioada de post-adopţie este deosebit de important. Ei acompaniază 
familia şi copilul în primii lor ani împreună şi le oferă tot sprijinul de care 
au nevoie în anumite momente mai dificile. La finalul fiecăreia dintre 
vizite, cei doi profesionişti întocmesc un raport privind evoluţia copilului 
adoptat şi a relaţiilor dintre copil şi adoptatori. 
 
 
 
 
 
 
Specialiştii din cadrul compartimentului specializat de adopţie au obligaţia 
de a întocmi un raport post-adopţie în urma fiecărei vizite şi de a-l 
transmite familiei. Astfel, dumneavoastră puteţi lua cunoştinţă de 

         De ce este necesară etapa de monitorizare post-
adopţie şi în ce constă? 

 

 

 

 

 

 

      Putem obţine şi noi o copie a rapoartelor 
trimestriale post-adopţie? 
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concluziile specialiştilor privind evoluţia copilului şi de recomandărilor pe 
care aceştia le-au  formulat. 
 
 
 
 
 
De îndată ce vă este comunicată la domiciliu sentinţa definitivă şi 
irevocabilă de încuviinţare a adopţei, vă puteţi adresa oficiului de stare 
civilă pentru emiterea noului certificat de naştere pentru copilul adoptat, 
în care adoptatorii sunt trecuţi ca părinţi fireşti. 
 
 
 
 
 
 
La finalul celor doi ani de monitorizare post-adopţie, responsabilul de caz 
întocmeşte un referat privind închiderea cazului. În funcţie de 
particularităţile fiecărui caz în parte, specialistul poate propune 
continuarea monitorizării post-adopţie dacă consideră că acest lucru este în 
interesul copilului.  
După închiderea cazului, specialiştii nu mai urmăresc evoluţia copilului în 
familia adoptatoare, dar dacă familia consideră necesar, se poate adresa 
oricând profesioniştilor pentru a beneficia de diferite tipuri de servicii de 
sprijin (de ex. servicii de informare şi consiliere, grupuri de suport pentru 
copii şi părinţi, cursuri pentru dezvoltarea abilităţilor parentale). 
 
 
 
 
 
 
Informarea copilului că este adoptat trebuie să înceapă cât mai devreme 
posibil. Deşi înţelegerea deplină a ceea ce înseamnă adopţia, inclusiv 
permanenţa acestei relaţii adoptive dintre copil şi familie, va avea loc 
începând cu vârsta de 12 ani, înţelegerea concretă a adopţiei începe de la 
vârsta şcolarizării copilului. Această înţelegere a copilului privind adopţia 

       Când pot să întocmesc noul certificat de naştere 
pentru copilul pe care l-am adoptat? 

 
 

 

 

 

 

 

         Ce se întâmplă la finalul celor doi ani de 
monitorizare post-adopţie? 

 
 

 

 

 

 

          Când trebuie să îi spun copilului că este adoptat? 
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se realizează treptat, odată cu dezvoltarea lui intelectuală. Deşi în primii 
ani de viaţă nu înţelege ce înseamnă că este adoptat, va învăţa de la 
dumneavoastră acest cuvânt şi, mai important, va învăţa conotaţia pe care 
o veţi da dumneavoastră adopţiei; în primii ani de viaţă copilul percepe că 
adopţia are o conotaţie pozitivă, este ceva despre care se vorbeşte, şi va 
accepta ca atare această situaţie. Deosebit de important este ca 
dumneavoastră să conştientizaţi că adopţia este acum o parte din 
identitatea copilului şi, ca atare, copilul are dreptul să ştie că este adoptat.  
Nu trebuie să vă îngrijoraţi dacă aveţi dificultăţi în a-i răspunde la anumite 
întrebări copilului sau dacă vă este greu să abordaţi anumite subiecte care 
au legătură cu adopţia, întrucât veţi primi tot suportul de care aveţi nevoie 
de la specialiştii care efectuează vizitele post-adopţie.  
 
 
 
 
 
Oricare dintre cei doi părinţi ai copilului poate beneficia de concediu şi 
plata indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 
împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul 
copilului cu handicap. 
  
 
 
 
 
Rolul etapei de monitorizare post-adopţie este acela de a oferi tututor 
persoanelor/familiilor adoptatoare sprijin pentru a construi o relaţie solidă 
cu copilul adoptat şi de a depăşi momentele dificile care pot apărea.  
În situaţia în care sunteţi în perioada de monitorizare post-adopţie şi doriţi 
să vă stabiliţi domiciliul/reşedinţa în străinătate, sunteţi obligat să 
informaţi de îndată Direcţia despre aceast aspect. În continuare, va trebui 
să vă asumaţi angajamentul, în formă autentică, în vederea contactării 
serviciilor sociale/organismelor competente din ţara unde doriţi să vă 
stabiliţi, pentru întocmirea rapoartelor trimestriale de monitorizare post-
adopţie. De asemenea, Direcţia vă va pune la dispoziţie informaţiile 
necesare în baza cărora veţi solicita autorităţilor competente străine 

        Pot să beneficiez de concediu de maternitate dacă 
am adoptat un copil? 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Pot părăsi ţara cu copilul adoptat dacă ne aflăm 
în perioada de monitorizare post-adopţie? 
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realizarea rapoartelor de monitorizare cu privire la evolutia post-adopţie a 
copilului. 
Este important de ştiut că, în anumite ţări, pentru realizarea unor astfel de 
rapoarte se percepe plata unor sume de bani. 
 
 
 
 
 
Decizia de a le spune educatorilor/profesorilor despre adopţie vă aparţine 
în totalitate.  
Unii părinţi se tem că, în urma acestor dezvăluiri, copilul lor va fi tratat 
diferit în grădiniţă/şcoală sau că va fi marginalizat de către ceilalţi copii. În 
realitate însă, anumite aspecte legate de istoria personală a copilului pe 
care dumneavoastră le veţi aduce la cunoştinţa educatorilor/profesorilor îi 
pot ajuta pe aceştia să-i înţeleagă mai bine comportamentele în anumite 
situaţii şi să aibă atitudini şi răspunsuri mai adecvate contextului şi care să 
vină în sprijinul copilului.  
 
 
 
 
 
Aşa cum am mai menţionat pe parcursul acestui manual, trecutul copilului 
– trecut care îi include şi pe părinţii biologici – este parte a identităţii lui. 
Prin urmare, dorinţa copilului de a cunoaşte detalii legate de părinţii 
biologici este firească. Chiar dacă acest lucru poate fi incomod pentru 
dumneavoastră, dorinţa de a obţine informaţii despre trecut izvorăşte din 
nevoia copilului de a şti de unde vine el şi de a-şi răspunde la diferite 
întrebări legate de identitatea sa.  
Aşadar, oricât de puţine informaţii aţi avea despre părinţii biologici, 
oferiţi-i aceste informaţii cu căldură, fără dezamăgire că este interesat de ei, 
deşi dumneavostră îl iubiţi, şi cu înţelegere faţă de situaţia părinţilor 
biologici care din diferite motive au fost nevoiţi să renunţe la copil; modul 
în care veţi prezenta aceste informaţii va securiza copilului şi el va şti că îi 
acceptaţi părinţii, ca parte a trecutului său. Având acces la elemente legate 
de parcursul lui anterior adopţiei, copilul poate integra mai bine istoria 

      Ar trebui să le spun educatorilor/profesorilor că 
suntem părinţii adoptivi ai copilului? 

 

 
 

 

 

 

 

 

        Ce trebuie să fac în cazul în care copilul întreabă 
despre părinţii lui biologici? 
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personală în viaţa sa actuală. Astfel, el va putea să îşi construiască o 
identitate solidă şi autentică.  
 
 
 
 
 
Dacă fiul/fiica dumneavoastră doreşte să cunoască identitatea părinţilor 
biologici şi a împlinit vârsta de 18 ani, se poate adresa instanţei pentru a-i fi 
acordat accesul la aceste informaţii. Înainte de vârsta majoratului însă, 
instanţa poate încuviinţa copilului accesul la aceste informaţii doar pentru 
motive medicale solide.  
Dorinţa de a-şi cunoaşte părinţii biologici apare la foarte mulţi copii 
adoptaţi, ca parte a procesului de căutare a sinelui. Indiferent de momentul 
în care persoanele adoptate doresc stabilirea unui contact, fie el direct sau 
indirect, cu familia biologică, este foarte important ca dumneavoastră să-i 
înţelegeţi să să-i acceptaţi acest demers. Emoţile care intervin în acest 
proces al căutării şi reunirii sunt foarte profunde. De aceea, copilul va avea 
nevoie de tot suportul dumneavoastră şi de validarea comportamentului 
lui. Faptul că îşi caută părinţii biologici nu înseamnă că nu vă iubeşte, ci că 
trebuie să încerce să găsească acea parte din viaţa lui care îi lipseşte. 
Rolul de stabilire, mediere şi  gestionare a  contactului dintre adoptat şi 
părinţii biologici va reveni specialiştilor din cadrul compartimentului 
specializat de adopţie întrucât, pentru a fi trăit ca o experienţă pozitivă, el 
trebuie planificat atent, cu mult profesionalism,  ţinînd cont de 
sentimentele fiecăruia dintre cei implicaţi. 
 
 
 
 
 
După încuviinţarea adopţiei veţi deveni părinţii copilului având drepturile 
şi îndatoririle părintelui firesc faţă de copilul său. Statutul legal al copilului 
adoptat este acelaşi ca al unui copil care este crescut de părinţii lui 
biologici.  
Conform legislaţiei în vigoare, adopţia poate înceta prin desfacere (în urma 
decesului adoptatorilor şi încuviinţarea unei noi adopţii) sau prin 

     Cum procedez dacă copilul doreşte să îşi cunoască 
familia biologică? 

 

 
 

 

 

 

 

 

         Ce se întâmplă din punct de vedere juridic dacă 
nu mai dorim să creştem copilul pe care l-am 

adoptat? 
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declararea nulităţii acesteia; o adopţie poate fi declarată nulă, dacă a fost 
încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului 
sau cu încălcarea oricăror condiţii de fond sau de formă prevăzute de lege, 
însă instanţa poate respinge cererea de declarare a nulităţii adopţiei, dacă 
va constata că menţinerea adopţiei este în interesul celui adoptat.  
Pentru orice alte motive, adopţia nu poate fi desfăcută sau anulată. Însă, 
familia poate cere suportul Direcţiei pentru a fi consiliată şi îndrumată 
către specialiştii care o pot ajuta să depăşească dificultăţile apărute. 
 
 
 
 
 
 
 
În general, relaţia cu orice persoană faţă de care copilul a dezvoltat legături 
de ataşament este benefică. În plus, menţinerea relaţiei copilului cu fraţii 
săi poate fi foarte utilă pentru echilibrul său emoţional şi pentru 
satisfacerea nevoii de stabilitate. 
Contactul direct realizat prin intermediul întâlnirilor poate fi o experientă 
pozitivă pentru toţi cei implicaţi dar, pentru aceasta, trebuie planificat cu 
multă grijă, ţinînd cont de fiecare situaţie în parte. Contactul trebuie să ţină 
cont de toate persoanele implicate şi va fi pregătit cu profesionalism şi 
responsabilitate de către specialiştii din cadrul Direcţiei. 
 
 
 
 
 
 
Printre serviciile de sprijin post-adopţie pe care Direcţia le oferă se numără 
şi organizarea de întâlniri în grup, concretizate în grupuri de suport, la 
care participă părinţi adoptivi. La aceste grupuri pot participa atât familiile 
care se află în perioada de monitorizare post-adopţie, cât şi familiile pentru 
care această etapă s-a încheiat.  
Grupurile de suport sunt foarte utile întrucât oferă posibilitatea de a 
schimba experienţe, de a oferi şi primi sprijin, informaţii şi încurajări de la 
persoane care au trecut prin situaţii de viaţă similare cu ale 
dumneavoastră. Dacă anumite Direcţii nu au organizat încă astfel de 

Este benefic contactul copilului meu cu fraţii săi care 
sunt la asistent maternal/adoptaţi de către altă 

familie? 

 

 
 

 

 

 

 

 

             Este util pentru noi să cunoaştem alţi părinţi 
adoptivi? Cum îi putem contacta? 
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grupuri, puteţi solicita chiar dumneavoastră organizarea lor, întrucât ele 
sunt de un real ajutor pentru familiile adoptatoare.  
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Coordonatele  
Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 

Judeţ 
Adresa poştală a sediului 

DGASPC 
Telefone Fax 

Alba Alba Iulia, Str.Mihai Viteazu 
nr. 2-4, cod 510093 

0258.818.266 
0258.816.385 
0258.817.574 
0741.818.074 

0258.817.037 

Arad Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 
10-12, cod 310134 

0257.210.055 
0257.253.721 
0745.534.965 
0722.403.377 

0257.210.055 
0257.253.721 

Argeş Piteşti, Calea Drăgăşani nr. 8, 
cod 110470 

0248.271.131 
0248.272.786 
0248.271.220 

0248.271.131 

Bacău Bacău, str. Condorilor nr. 2, 
cod 600302 

0234.585.071 
0234.585.033 
0234.576.970 

0234.519.042 

Bihor Oradea, str. Feldioarei nr. 13, 
cod 410475 

0259.476.371 
0259.447.435 
0259.434.337 

0259.476.371 
0259.447.435 
0259.434.337 

Bistrita-
Nasaud 

Sediu DGASPC- Bistriţa, Piaţa 
Petru Rareş, Nr. 1A, cod 

420080 
Sediul Serv. Adoptii- 

Str.Toamnei nr.1A, cod 420171 

0263.232.384 
0263.230.502 

0263.232.384 

Botoşani Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 
4, cod 710310 

0231.584.154  
0231.537.993 
0231.511.047 

0231.511.047 

Brăila Brăila, str. Ghioceilor nr. 8, 
810223 

0239.614.583 0239.694.875 

Braşov Braşov, Str. Iuliu Maniu nr. 6, 
cod 500091 

0268.417.100 0268.411.124 

Buzău Buzău, str. Bistriţei, nr.41, cod 
120212 

0238.711.051 
0238.711.052 

0238.721.143 
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Judeţ 
Adresa poştală a sediului 

DGASPC 
Telefone Fax 

Călăraşi Călăraşi, str. Bărăganului nr. 1, 
cod 910105 

0242.311.060 
0242.317.985 

0242.306.917 

Caraş-
Severin 

Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, Et 
III, cod 320191 

0255.21.70.38  
0255.21.70.48 
0255.22.43.02 

0255.224.302 

Cluj Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia 
Grigorescu nr. 37-39, cod 

400304 

0264.420.146 
 0264.420.147 

0264.420.602 

Constanţa Constanţa, str. Decebal nr. 22, 
cod 900665 

0241.480.851 0241.694.137 

Covasna Sfântu Gheorghe, Piaţa 
Libertăţii nr. 4, cod 520008 

0267.314.660 0267.314.660 

Dâmboviţa Târgovişte, Str. I.C. Vissarion 
nr. 1, cod 130011 

0245.217.686 
0245.614.615 
0245.617.042 

0245.614.623 

Dolj Craiova, Bdul. Nicolae 
Titulescu nr. 22, cod 200134 

0251.418.717  
0251.416.365 

0251.417.838 

Galaţi Galaţi, str. Brăilei 138B, cod 
800366 

0236 311.086  
0236.311.087 
 

0236 479.476 

Giurgiu Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul 
nr. 4, cod 080185 

0246.214.011 0246.216.232 

Gorj Târgu Jiu, str. Ecaterina 
Teodoroiu nr. 365bis, cod 

210109 

0253.212.518 0253.215.111 

Harghita Miercurea Ciuc, Piaţa 
Libertăţii nr. 5, cod 530140 

0266.314.711 
Serviciul Adoptii:  
0266.207.762 

0266.207.754 

Hunedoara Deva, B-dul. Iuliu Maniu nr. 
18, cod 330182 

0254.233.340 
0254.233.314 

0254.234.384 

Ialomiţa Slobozia, Str. C. Dobrogeanu-
Gherea nr. 1, cod 920033 

0243.231.088 
0243.206.101  
0243.216.657 

0243.233.407 

Iaşi Iaşi, Str. Vasile Lupu, Nr. 57A, 0232.474.800 0232.279.654 
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Judeţ 
Adresa poştală a sediului 

DGASPC 
Telefone Fax 

cod 700309 0232.477.731 
0232.214.972 

Ilfov Voluntari, B-dul Voluntari nr. 
94-96, cod 077190 

021.369.58.89 
021.369.58.90 

021.369.58.88 

Maramureş Baia Mare, Str. Banatului nr. 1, 
cod 430311 

0262.228.322 
0262.228.999 

0262.228.322 

Mehedinţi Drobeta Turnu-Severin, Str. 
Traian nr. 89, cod 220132 

0252.328.658 0252.328.658 

Mureş Târgu Mureş, Str. Trebely nr. 
7, cod 540136 

0265.213.512 
0265.211.699 

0265.211.561 

Neamţ Piatra Neamţ, Str. Alexandru 
cel Bun nr. 11, cod 610004 

0233.229.217 
0233.234.930 

0233.237.438 
0233.231.555 

Olt Slatina, str. Drăgăneşti nr. 29, 
cod 230119 

0372.713.562 
0372.713.563 
0372.713.564 
0372.713.565 
0249.412.692 

0372.713.568 

Prahova Ploieşti, Şos. Vestului nr. 14-16, 
cod 100298 

0244.511.400 
0244.586.100 

0244.511.400 
0244.586.100 

Salaj Zalău, Str. Unirii nr. 20, cod 
450059 

0260.615.017 
0260. 610.689 

0260.618.850 

Satu Mare Satu Mare, Str. Corvinilor nr. 
18, cod 440080 

0261.768.830 
0361.407.811 

0261.768.830, 
0361.407.811 

Sibiu Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 2, 
cod 550179 

0269.232.066 
0269.218.272 

0269.232.575 

Suceava Suceava, B-dul George Enescu 
nr. 14, cod 720246 

0230.523.337 
0230.522.888 

0230.522.888 

Teleorman Alexandria, str. Dunării nr. 7, 
cod 140002 

0247 316.611 0247.406.060 

Timiş Timişoara, Piaţa Regina Maria, 
nr. 3, cod 300004 

0256.490.281 
0256.494.030 
0256.494.365 

0256.407.066 

Tulcea Tulcea, str. Gavrilov Corneliu 
nr. 120, cod 820080 

0240.517.455   
0240.516.466 

0240.517.455 
0240.516.466 
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Judeţ 
Adresa poştală a sediului 

DGASPC 
Telefone Fax 

0240.511.960 
0240.510.293 
Serviciul Adoptii:  
0240.537.174 

Vâlcea Râmnicu Vâlcea, B-dul. Tudor 
Vladimirescu nr. 28, cod 

240168 

0250.734.758 
0250.734.270 

0250.734.758 
0250.734.270 

Vaslui Vaslui, Şos. Naţională Vaslui-
Iaşi nr. 1  

0235.31.51.38 
0235.31.61.43 

0235.31.53.46 

Vrancea Focşani, B-dul Gării nr. 13, cod 
620104, cod 620104 

0237.230.789 
0237.230.788 

0237.230.788 
 

Sector 1 Bucureşti, B-dul Mareşal Al. 
Averescu nr. 17, sector 1, cod 

011454 

021.222.13.41 021.222.13.41 

Sector 2 Sediu DGASPC: Bucureşti, Str. 
Olari nr. 11-13, cod 024056 

Sediu Serviciul Adopţii: str. 
Dimitrie Racovita  nr. 2, sector 

2, cod 041753 

021.252.22.02 
Serviciul Adoptii: 
 021. 310.24.16; 
 021. 310.24.17 

021.252.22.17 
 

Sector 3 Bucureşti, B-dul 1 Decembrie 
1918 nr. 12-14, sector 3 cod 

032452 

0372.126.100 0372.126.101 

Sector 4 Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 
252-254, bl. 151, parter, sector 

4, cod 041334 

0372.715.100 
0372.715.101 

0372.713.885 

Sector 5 Bucureşti, Bdul Regina 
Elisabeta nr. 29-31, sector 5, 

cod 050012 

021.315.94.13 
021.310.17.31 
021.315.94.11 
Serviciul 
Adopţii: 
021.450.18.54 

021.310.17.31 
 
Serviciul 
Adopţii: 
021.450.18.54 

Sector 6 Bucureşti, Str. Cernişoara nr. 
38-40, sector 6, cod 061019 

021.745.72.37 021.745.62.29 
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