
I.  Criteriile pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică iniţiată de Oficiul Român 

pentru Adopţii 

      1. Criterii de potrivire pentru copil: 

 Existenţa unor fraţi/surori adoptaţi/adoptate/adoptabili/adoptabile 

 Existenţa unei rude până la gradul al IV-lea care doreşte să adopte copilul 

 Viaţa de familie cu un adoptator/o familie adoptatoare, cu o durată de cel puţin 6 luni 

 Judeţul de domiciliu 

 Vârsta 

 Originea etnică 

 Sexul 

 Limba 

 Starea de sănătate şi nivelul de dezvoltare 

 2. Criterii de potrivire pentru persoana/familia adoptatoare: 

 Adopţia unui copil care este fratele/sora biologic/biologică al/a copilului pentru care 

se realizează potrivirea teoretică 

 Gradul de rudenie cu copilul pentru care se realizează potrivirea teoretică 

 Viaţa de familie cu copilul adoptabil, cu o durată de cel puţin 6 luni 

 Numărul copiilor înscrişi în atestat 

 Judeţul de domiciliu 

 Vârsta copilului pe care îl poate adopta persoana/familia 

 Etnia copilului pe care persoana/familia doreşte să îl adopte 

 Sexul copilului pe care persoana/familia îl poate adopta 

 Limba vorbită în familie 

 Capacitatea de a răspunde nevoilor unui copil cu o anumită stare de sănătate/un 

anumit nivel de dezvoltare 

II. Criteriile utilizate în potrivirea teoretică a copilului cu adoptatorul/familia 

adoptatoare la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului: 

 1. Factorii-cheie din copilăria timpurie (0-1 an) şi implicaţiile acestora 

 2. Factorii-cheie din istoria copilului (începând cu vârsta de 1 an) şi implicaţiile 

acestora 

 3. Vârsta copilului şi menţiuni referitoare la diferenţe între vârsta cronologică şi vârsta 

de dezvoltare 

 4. Originea etnică 

 5. Originea culturală 

 6. Religia 

 7. Limba 

 8. Nevoile de sănătate, inclusiv probleme legate de dizabilităţi 

 9. Nevoi emoţionale şi/sau comportamentale, inclusiv tulburări de ataşament 

 10. Potenţial intelectual/Nevoi intelectuale 

 11. Nevoi educaţionale 

 12. Principalele trăsături de personalitate 

 13. Interese/Abilităţi/Aptitudini 

 14. Trăsături fizice 

 15. Dorinţe exprimate de copil în legătură cu adopţia 



 16. Factori geografici şi de mediu 

 17. Componenţa familiei celei mai potrivite nevoilor copilului 

 


