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CeRCetăRi ştiiNţiFiCe

RezumAt

Familiile	adoptive	din	România	sunt	cel	mai	adesea	familii	speciale.	Rănite	în	eul	lor	narcisic	de	imposibilitatea	de	a	aduce	pe	
lume	un	copil,	ele	recurg	la	adopţie	ca	la	o	ultimă	soluţie.	Larg	încurajată	de	politicile	sociale	din	domeniul	protecţiei	sociale	a	
copiilor	separaţi	de	părinţi,	adopţia	naţională	s-a	extins	în	România	ultimilor	ani,	ajungând	la	un	număr	de	14	417	copii	adoptaţi	
în	perioada	1998-20081).
În	cadrul	proiectului	FISAN,	finanţat	de	către	UEFISCSU,	în	programul	IDEI,	pe	perioada	2009-2011,	am	evaluat	un	număr	de	
24	de	familii	adoptive	din	România,	având	copii	cu	vârste	între	11-17	ani,	adoptaţi	la	vârste	mici	(0-4ani).	Evaluarea	s-a	realizat	
cu	o	baterie	complexă	alcătuită	din	două	interviuri	semistructurate,	pentru	copil	şi	părinte,	un	interviu	structurat	pentru	părinte,	
chestionarul	CBCL	aplicat	copilului	şi	părinţilor	şi	un	alt	chestionar	(PSS),		autoadministrat	copilului.	
Concluziile	prezentării	noastre	se	bazează	pe	datele	colectate	dar	şi	pe	observaţiile	făcute	de	echipa	de	cercetare	în	intercaţiune	
cu	familiile	adoptive.	
Cuvinte cheie: adopţie,	succes,	rezilienţă,	familie,	adolescent,	părinte

1)	Conform	datelor	statistice	publicate	pe	site-ul	ORA,	www.adoptiiromania.ro
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1. iNtRoduCeRe

Adopţia,	aşa	cum	apare	definită	în	legea	273/2004,	
reprezintă	“operaţiunea	 juridică	 prin	 care	 se	 creează	
legătura	de	filiaţie	între	adoptator	şi	adoptat,	precum	
şi	legături	de	rudenie	între	adoptat	şi	rudele	adopta-
torului”1).		Aspectul	legal	al	adopţiei	este	bine	regle-
mentat	 prin	 documente	 interne	 şi	 internaţionale.	
Incapacitatea	României	de	a	respecta	reglementările	
internaţionale	 la	 care	 aderase	 deja	 din	 19942),	 a	 de-
terminat	 instaurarea	Moratoriului	din	2001,	privind	
adopţiile	internaţionale	ale	copiilor	din	România.
1)	Art.	1	din	legea	273/2004
2)		Este	vorba	despre	Convenţia	de	la	Haga,	din	29	mai	1993,	ratificată	în	Româ-

nia	prin	legea	84/1994

	 Ulterior	 adoptării	 Moratoriului,	 copiii	 separaţi	
de	părinţii	lor	biologici,	declaraţi	adoptabili	conform	
procedurilor	legale,	pot	fi	adoptaţi	doar	în	România.	
Interdicţia	 a	 născut	 numeroase	 controverse	 pe	 plan	
intern,	dar	mai	ales	pe	plan	internaţional.	Nu	întot-
deauna	 aceste	 controverse	 au	 avut	 la	bază	“interesul	
superior	al	copilului”.	

Care	este	interesul	superior	al	unui	copil	aflat	la	în-
ceputurile	vieţii?	Acela	de	a	avea	o	familie	capabilă	să-i	
satisfacă	majoritatea	nevoilor	 impuse	de	o	dezvoltare	
sănătoasă,	o	familie	capabilă	să-l	respecte.	Cănd	familia	
biologică	 se	 află	 în	 incapacitatea	 de	 a-şi	 creşte	 copi-
lul	este	de	datoria	societăţii	să	preia	această	dificultate	
vitală	a	copilului	şi	să	găsească	o	soluţie	optimă.	Singura	
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5.	 Există	 însă	 adopţii	 care	 se	 întâmplă	 în	 virtu-
tea	 iubirii	 faţă	de	copii	 şi	 a	 compasiunii	 faţă	de	co-
piii	 separaţi	 de	 părinţi.	 În	 aceste	 cazuri,	 capacitatea	
de	sacrificiu	a	părinţilor	adoptivi	este	remarcabilă.	O	
astfel	de	motivaţie	a	adus	după	1990	numeroşi	părinţi	
din	 toate	 colţurile	 lumii,	 pentru	 a	 adopta	 “micuţii	
nefericiţi	din	România”.	Părinţii	veneau	din	America,	
într-o	ţară	cum	e	România,	la	capătul	lumii,	pentru	a	
adopta	un	copil.	Doreau	să-l	adopte	chiar	dacă	el	avea	
o	dizabilitate	evidentă,	ereditară	sau	achiziţionată	 în	
urma	 separării	 de	 părinţi.	 Eforturile	 acestor	 părinţi	
sunt	 cel	 mai	 bine	 descrise	 de	 o	 mamă	 adoptivă	 din	
Austria,	care	a	adoptat	un	copil	din	România.	În	ziua	
în	 care	 copilul	 adoptat	 s-a	 întors	 acasă	 de	 la	 şcoală	
plângându-se	 de	 răutăţile	 colegilor	 care	 îşi	 băteau	
joc	de	el	 spunându-i	că	e	adoptat,	mama	l-a	 învăţat	
să	 răspundă:	 “Da,	 sunt	 adoptat!	 Asta	 înseamnă	 că	
părinţii	mei	m-au	iubit	atât	de	mult,	 încât	au	plecat	
în	lume	să	mă	caute.	Voi,	s-a	întâmplat	să	vă	naşteţi	în	
familiile	voastre.	Dar	pentru	mine	au	plecat	în	lume	
ca	să	mă	aducă	acasă!”.		Desigur	o	astfel	de	motivaţie	
generoasă	este	mai	frecventă	în	societăţile	centrate	pe	
copii.	Ultimele	alegeri	în	România	nu	ne-au	convins	
că	 am	 fi	 o	 astfel	 de	 societate.	 Nici	 un	 candidat	 din	
multitudinea	de	candidaţi	la	preşedenţie	nu	a	lăsat	loc	
în	discursurile	electorale	cauzei	copilului.	

Chiar	 şi	 în	 aceste	 cazuri	 de	 adopţii,	 bazate	 pe	 o	
motivaţie	 sănătoasă,	 există	 riscul	 nereuşitei.	 Riscul	
poate	 veni	 dintr-un	 nivel	 al	 aşteptărilor	 prea	 înalt,	
faţă	de	copilul	adoptat.	În	astfel	de	cazuri	putem	ve-
dea	o	similitudine	cu	familiile	care	îşi	doresc	un	co-
pil,	iar	după	ce	copilul	se	naşte,	părinţii	descoperă	cu	
neplăcere,	ce	dificil	e	să	creşti	un	copil.	

Motivaţia	 familiilor	 adoptive	 este	 larg	 influenţată	
de	contextul	cultural.	În	România,	adopţiile	nu	sunt	în	
mod	tradiţional	o	soluţie	comună	pentru	copiii	separaţi	
de	părinţi.	România	nu	e	o	societate	care	să	valorize-
ze	copilul,	plasându-l	în	centrul	atenţiei.	Comunităţile	
privesc	copiii	adoptaţi	ca	pe	nişte	persoane	de	mâna	a	
doua	şi	adeseori	familiile	sunt	stigmatizate.	Stigmatiza-
rea	familiilor	adoptive	de	către	societate	pare	însă	mult	
mai	 frecventă	 în	 întreaga	 lume	 decât	 ne-am	 aştepta	
(Lansford,	 Ceballo,	 Abbey,	 Steward,	 2001).	 Numărul	
adopţiilor	având	la	bază	o	motivaţie	sănătoasă	este	însă	
mult	mai	mic	 la	noi,	 în	comparaţie	cu	alte	 ţări,	unde	
listele	 cu	 familiile	 care	aşteaptă	pentru	a	adopta	 sunt	
foarte	lungi	şi	sistemul	de	protecţie	nu	dispune	de	co-
pii	adoptabili.	La	noi,	în	mod	tradiţional,	adopţiile	se	
realizau	în	familia	lărgită.	Abia	după	1997,	şi	mai	ales	
după	2001,	odată	cu	crearea	noilor	structuri	şi	iniţierea	

soluţie	definitivă	este	adopţia.	Dar	adopţia	e	un	proces	
liber	 consimţit	 şi	 unilateral	 al	 unei	 familii.	 În	 vreme	
ce	copilul	poate	fi	“dat”3)	unei	familii	adoptive,		el	nu	
poate	să-şi	aleagă	familia.	În	această	situaţie,	pe	lângă	
caracteristicile	socio-economice	şi	educative,		motivaţia	
familiei	 şi	 aspectele	 culturale,	devin	 caracteristici	 im-
portante	care	condiţionează	succesul	adopţiei.	

Caracteristicile	 socio-economice	 şi	 educative	 ale	
familiei	vor	determina	gradul	de	înţelegere	a	nevoilor	
copilului	 pentru	 o	 dezvoltare	 sănătoasă,	 precum	 şi	
posibilităţile	familiei	de	a	satisface	aceste	nevoi.	

Motivaţia	 familiei	 pentru	 adopţie,	 determină	 în	
mare	măsură	locul	pe	care	îl	va	ocupa	copilul	adoptat	
în	cadrul	familiei.	

1.	Când	adopţia	se	 face	“pentru	a	avea	pe	cineva	
care	să	ne	dea	un	pahar	de	apă	la	bătrâneţe”	motivaţia	
familiei	este	aceea	a	unui	profit	social.	O	investiţie	care	
să	dea	roade	mai	târziu,	în	beneficiul	familiei	adoptive.	
Putem	vedea	aici	schiţa	unui	proces	de	“exploatare	a	
copilului”.	

2.	Când	adopţia	se	face	“pentru	că	nu	am	reuşit	să	
avem	un	copil”,	această	rană	narcisică,	însoţită	de	un	
grad	ridicat	de	culpabilitate	 (	nu	suntem	în	rând	cu	
lumea!)	şi	de	ruşine	riscă	adeseori	să	fie	trecut	copi-
lului	care	se	va	simţi	ca	o	persoană	de	mâna	a	doua,	o	
persoană	de	înlocuire,	un	înlocuitor.	Aceste	sentimente	
şi	trăiri	le	sunt	sporite	de	atitudinea	societăţii.	Inferti-
litatea	familiei	face	încă	obiectul	unei	stigmatizări	din	
partea	societăţii	(Lansford,	Ceballo,	Abbey,	Steward,	
2001).	 Adeseori	 aceşti	 părinţi	 încărcaţi	 de	 pova-
ra	 emoţională	 a	 insuccesului	 nu	 comunică	 copilului	
situaţia	 lui	 de	 adoptat	 şi	 fac	 tot	 ce	 le	 stă	 în	putinţă	
pentru	a	evita	dezvăluirea	adopţiei.	Se	cunoaşte	deja	
condiţia	cu	potenţial	alienant	în	care	se	află	un	copil	
căruia	i	se	ascunde	adopţia	şi	i	se	construieşte	o	falsă	
identitate.	

3.	Există	situaţii	în	care	motivaţia	adopţiei	constă	
în	urmărirea	unor	beneficii	materiale.	Aceste	cazuri,	
desigur,	 foarte	puţine,	 ar	necesita	o	 corectă	 identifi-
care	şi	prevenire	a	producerii	lor	căci	astfel	de	situaţii	
nu	construiesc	un	loc	sănătos	pentru	copilul	adoptat,	
în	sânul	familiei.

4.	Cele	mai	simple	situaţii	de	adopţie,	deşi	nu	fără	
risc,	sunt	acelea	în	care	există	o	motivaţie	implicită	a	
familiei	de	a	adopta:	când	un	părinte	se	recăsătoreşte	
şi	noul	 soţ	adoptă	 legal	copilul	celuilalt	 soţ;	când	se	
petrece	o	dramă	într-o	familie	iar	familia	lărgită	deci-
de	adoptarea	copiilor	rămaşi	în	urma	părinţilor.	

3)	Termenul	legal:	“încredinţat	în	vederea	adopţiei”...
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noilor	reglementări	în	protecţia	copilului,	s-au	înmulţit	
cazurile	de	adopţii	naţionale	şi	 familiile	româneşti	au	
devenit	mai	interesate	pentru	adopţie.	

ONG-urile,	mai	ales	cu	origini	în	afara	ţării,	au	fost	
intens	active	în	domeniul	adopţiilor,	sporind	numărul	
copiilor	adoptaţi	şi	schimbând	în	mare	măsură	viziunea	
românească	 tradiţională	 asupra	 adopţiei.	 Explorarea	
acestei	“viziuni”	relevă	faptul	că		impedimentul	major	
relevat	 de	 familiile	 din	 România,	 în	 adoptarea	 unui	
copil	 este	 de	 ordin	 material;	 “am	 dori	 să	 adoptăm,	
dacă	am	sta	mai	bine	din	punct	de	vedere	material”,	
ne	spun	majoritatea	familiilor	intervievate	cu	privire	
la	adopţii,	 într-o	cercetare	făcută	 la	 începutul	anului	
2009,	în	judeţele	Timiş,	Arad,	Hunedoara	(	Muntean,	
Bârneanu,	Negrea	2009).	

În	prezentarea	noastră	vom	reliefa	caracteristicile	
ce	 definesc	 familia	 adoptivă,	 fără	 a	 o	 compara	 însă	
cu	 familiile	 ne-adoptive.	 Studierea	 părinţilor	 adop-
tivi	 a	 făcut	 mai	 puţin	 obiectul	 cercetărilor	 de	 până	
acum	 (Lansford,	 Ceballo,	 Abbey,	 Steward,	 2001).	
Comparaţia	pe	care	o	vom	face	va	fi	axată	pe	succesul	
adopţiei.	Care	e	diferenţa	între	o	familie	adoptivă	ce	
a	reuşit	cu	succes	realizarea	“filiaţiei	între	adoptator	şi	
adoptat”	şi	o	familie	mai	puţin	eficientă	în	acest	pro-
ces?	În	vederea	acestei	prezentări	considerăm	că	suc-
cesul	adopţiei	este	rezilienţa	copilului.	

Conform	evaluărilor	întreprinse	de	Smith	în	2001	
(apud	Johnson	şi	Wiechelt,	2004),	pe	o	treime	din	ca-
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tabel 1. Diagrama	adopţiilor	naţionale	şi	internaţionale,	în	perioada	1997-2008	
(Preluat	de	pe		www.adoptiiromania.ro/31.ian	2010)

zurile	 de	 rezilienţă	 dintr-un	 lot	 de	 copii	 crescuţi	 în	
condiţii	 de	 sărăcie	 şi	 adversităţi,	 factorii	 protectivi,	
promotori	ai	rezilienţei	sunt:

• Cel	puţin	o	relaţie	strânsă	cu	un	model	sau	un	
ataşament	sănătos	faţă	de	cel	care	îl	îngrijeşte;

• Un	temperament	facil,	o	natură	bună,	caldă,	care	
să-i	facă	să	fie	plăcuţi	celorlalţi;

• Prieteni	la	şcoala	şi	participări	la	grupuri	de	in-
terese	şi	tabere;

• Un	limbaj	şi	o	capacitate	de	reflecţie	superioară	
comparativ	cu	generaţia	din	care	face	parte;

Evaluarea	 noastră	 evidenţiază	 toţi	 aceşti	 fac-
tori	 chiar	 dacă	 aici	 ne	 ocupăm	 doar	 de	 primul	 fac-
tor,	 ataşamentul	 copilului	 în	 relaţie	 cu	 părintele,	 cu	
părinţii.	

În	 prezentarea	 noastră,	 ne	 vom	 axa	 pe	 tipul	 de	
ataşament	al	copilului	stabilit	faţă	de	părinţii	săi	adop-
tivi.	Întreaga	literatură	pe	tema	rezilienţei	(Werner	&	
Smith,	2001;	Masten,	1994;	în	Johnson	&	Wiechelt,	
2004)	subliniează	importanţa	primelor	legături	dintre	
copil	şi	persoanele	în	a	căror	protecţie	se	află	(Bowlby,	
1984)	în	crearea	rezilienţei	copilului.	

 2. PRoieCtul FisAN

Proiectul	 FISAN	 a	 început	 în	 anul	 2009,	 fiind	
un	 proiect	 de	 cercetare	 exploratorie,	 PNII,	 finanţat	
de	 către	 UEFISCSU.	 Proiectul	 se	 desfăşoară	 prin	
Centrul	 de	 cercetare	 a	 interacţiunii	 copil-părinte	
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(CICOP),	 al	 Facultăţii	 de	 Sociologie	 şi	 Psihologie,	
a	UVT.	 În	 cadrul	 cercetării	 având	 ca	 ţintă	 adopţiile	
naţionale,	condiţiile	realizării	adopţiei	şi	interacţiunea	
părinţilor	 adoptivi	 cu	 copilul	 adoptat,	 precum	 şi	 re-
prezentarea	comunităţii	asupra	adopţiei,	 sunt	văzute	
din	perspectiva	teoriei	ataşamentului.	

Scopul	 acestei	 cercetări	 este	 de	 a	 cunoaşte	
condiţiile	în	care	adopţiile	pot	fi	ferite	de	riscurile	de	
eşec	dar	şi	acela	de	a	cunoaşte	măsura	în	care	adopţiile	
pot	contribui	la	dezvoltarea	rezilienţei	copilului	sepa-
rat	de	părinţii	săi	biologici.	Proiectul	beneficiază	de	o	
coordonare	şi	colaborare	din	partea	Departamentului	
de	Cercetare	a	Universităţii	din	Lausanne,	condus	de	
Prof.	Blaise	Pierrehumbert,		personalitate	recunoscută	
pe	plan	internaţional.	FISAN	face	parte	din	reţeaua	
internaţională	iniţiată	de	Prof.	Blaise	Pierrehumbert,	
“Adopţie,	adolescent,	ataşament”,	din	care	fac	parte	12	
universităţi	din	Europa,	Canada,	SUA	şi	Asia.	

În	cadrul	cercetării,	colectarea	datelor	se	centrează	
pe	adolescenţii	adoptaţi	la	vârstă	mică	şi	pe	familiile	
lor.	Cercetarea	este	de	tip	transdisciplinar,	cercetare-
acţiune.	Acest	lucru	face	ca	beneficiile	familiilor	par-
ticipante	să	fie	imediate,	cercetătorul	fiind	un	consilier	
sau	făcând	referirea	familiei	sau	a	adolescentului	către	
un	 serviciu	 de	 specialitate	 dacă	 acest	 lucru	 apare	 ca	
fiind	în	beneficiul	copilului	şi	a	familiei.	Adolescenţii	
din	 proiect	 vor	 	 beneficia	 de	 participarea	 la	 o	
tabără	de	 art-terapie	 care	 le	 va	 sprijini	 eforturile	de	
autocunoaştere	specifice	adolescenţei,	poate	mai	difi-
cile	în	cazul	copiilor		adoptaţi.	S-au	iniţiat	convenţii	
de	 colaborare	 la	 nivel	 guvernamental	 şi	 în	 teren,	 cu	
structurile	de	protecţie	a	copilului.	

Investigarea	 ataşamentului	 copilului	 adoptat	 se	
face	cu	un	instrument	specific:	FFI	(Steele,	2003).

Tulburările	reacţionale	de	ataşament	sunt	evidenţiate	
cu	DAI	(Smyke,	Zeanah,	2004)	modificat	de	echipa	din	
Lausanne.	Atât	părinţii	cât	şi	copiii	răspund	unui	che-
stionar	general	conţinând	itemi	comportamentali	spe-
cifici	variantei	româneşti	a	CBCL	(	Achenbach,1981).	
Familia	 este	evaluată	prin	prisma	 instrumentului	Pa-
rental	Development	Interview	(PDI).	

Obiectivele	proiectului	sunt:	
1.  Pe perioada celor 3 ani un număr de aproximativ 

150 de familii adoptive cu copii adolescenţi vor 
beneficia de un sprijin de specialitate în scopul 
ameliorării relaţiei cu copilul adoptat.

2.  Pe perioada primului an al proiectului, un 
număr de aproximativ 15 tineri cercetători vor 
fi formaţi cu instrumentele de cercetare şi rigo-
rile cercetării în domeniul socio-uman. 

3.  Pe perioada primului an vor fi traduse şi vali-
date instrumentele de cercetare.

4.  Pe perioada proiectului, la nivelul celor 47 de 
DGASPC-uri din ţară cât şi al Universităţilor 
româneşti având secţii socio-umane se va dub-
la volumul atenţiei şi al informaţiei pe tema 
adopţiei.

5.  Ca urmare a proiectului vor apărea noi regle-
mentări şi reorganizări structurale în domeniul 
adopţiei.

6.  Cercetarea din România în domeniul so-
cio-uman îşi va releva, şi prin  acest proiect, 
valenţele de partener serios pe plan european şi 
internaţional.

7.  În întreaga societate românească problema 
adopţiei va fi reprezentată într-un mod care să 
faciliteze reuşita adopţiei.

Schimbarea	 imaginii	 adopţiei	 în	 reprezentarea	
socială	 de	 la	 noi,	 urmărită	 în	 faza	 de	 valorizare	 a	
cercetării,	 face	 parte	 dintr-o	 importantă	 schimbare	
necesară,	 ţintind	 implementarea	 standardelor	 euro-
pene	 în	 sistemul	 protecţiei	 copilului	 din	 România.		
Într-un	sens	mai	larg,	efectul	dorit	al	cercetării	noastre	
va	contribui	la	ampla	schimbare	necesară	a	atitudinii	
şi	a	funcţiilor	parentale	în	interacţiune	cu	copilul,	în	
ţara	noastră.

3.  bAteRiA de iNstRumeNte 
utilizAte îN evAluARe

Cadrul	 teoretic	 al	 cercetării	 îl	 reprezintă	 teoria	
ataşamentului,	 care	 aduce	 în	 	 psihologia	 dezvoltării	
umane,	o	viziune	ecosistemică	şi	interacţionistă.

Instrumentele	de	evaluare	sunt:	
• trei	interviuri	calitative	(FFI,	PDI,	DAI),	
•  CBCL	(pentru	investigarea	tulburărilor	de	com-

portament),	
• chestionarul	School	Success	Profile.		
În	 lucrarea	 de	 faţă,	 desprinderea	 caracteristicilor	

familiilor	 cu	 succes	 în	 adopţii	 o	 vom	 face	bazându-
ne	pe	două	din	aceste	intrumente,	ambele	fiind	inter-
viuri	calitative.	Unul	din	acestea	(preponderent	FFI)	
se	adresează	copilului	iar	celălalt,	preponderent	PDI,	
părinţilor	adoptivi.

interviurile calitative

Interviul	ca	metodă	este	una	din	cele	mai	 impor-
tante	 căi	 de	 a-i	 înţelege	pe	 semenii	noştri.	Dar	pen-
tru	 a	 afla	 despre	 ceilalţi	 punându-le	 întrebări,	 noi,	
cercetătorii,	“trebuie	să	ne	amintim	permanent	să-i	tra-
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tam	ca	pe	nişte	oameni,	semenii	noştri”	(Fontana,	Frey,	
1994).	Doar	astfel	ei	se	vor	simţi	în	largul	lor	pentru	a-
şi	dezvălui	viaţa.	După	întâlnirea	evalutivă	cu	o	familie	
adoptivă,	mama	ne	spune	 la	 sfârşit:	“M-am	temut	că	
vor	veni	nişte	persoane	importante,	scorţoase	şi	nu	vom	
şti	ce	să	răspundem	la	întrebări.	Dar	de	fapt	ne-a	făcut	
plăcere	să	stăm	de	vorbă...mai	treceţi	pe	la	noi!”

1. Interviul semistructurat pentru părinţii 
adolecenţilor	 adoptaţi	 în	 copilăria	mică.	Acesta	 este	
creat	prin	adaptarea	şi	combinarea	a	alte	trei	instru-
mente	tip	interviu	calitativ:	Parent	Development	In-
terview	(PDI),	al	lui	Aber	et	al.,		Working	Model	of	
the	Child	Interview	(WMCI)	(face	parte	din	Child	
Attachment	Interview	a	 lui	Target,	Fonagy	si	Shm-
ueli-Goetz,2003)	 si	 Reflective	 Functionning,	 inclus	
în	ultima	variantă,	revizuită	a	PDI.

Interviul	are	60	de	întrebări	grupate	în	6	secţiuni:
• Reprezentarea	copilului,
•	Reprezentarea	relaţiei	cu	copilul,
•	Experienţa	afectivă	cu	părinţii,	
• Istoria	personală	a	părinţilor	cu	proprii	părinţi,	
• Separarea	de	copil,	
•  Reprezentarea	trecutului	şi	a	viitorului	cu	copilul.
Interpretarea	 este	 destul	 de	 dificilă	 în	 sensul	

“bricolării”	tuturor	datelor	colectate	şi	apoi	a	sortării	
lor	pe	câteva	categorii	care	ţin	de:

a. experienţa afectivă a părinţilor:	mânie,	sentimen-
tul	de	neputinţă	de	nevoie	de	ajutor,	tristeţea	separării,	
vinovăţie/jenă,	bucurie/plăcere	şi	competenţă	eficacitate

b. experienţa afectivă a copilului (aşa cum e 
percepută de către părinţi):	 mânie,	 dependenţă/
independenţă,	tristeţea	separării	şi	bucurie/plăcere

c. codarea globală şi stilul parental: modul	 în	care	
părinţii	reflectează	(mentalizarea)	asupra	relaţiei	cu	co-
pilul,		coerenţa	părintelui,	bogăţia	percepţiilor	şi	modul	
în	care	descriu,	vorbesc,	despre	relaţia	cu	copilul.	Stilul	
parental	 identificat	de	 test	poate	fi:	punitiv,	 stabilirea	
limitelor,	ineficient,	negociere,	permisivitate.

2. Un interviu semistructurat pentru tânărul 
adoptat.	Este	un	instrument	creat	prin	compilarea	a	
două	 cunoscute	 instrumente	 de	 evaluare	 pentru	 co-
pii:	Child	Attachment	Interview	(CAI)	dezvoltat	de	
Mary	Target,	 Yael	 Shmueli-Goetz,	 Adrian	 Datta	 si	
Peter	Fonagy	(2003)	şi	Friends	and	Family	Interview	
(FFI)	dezvoltat	de	Howard	&Miriam	Steel	(2003).	

CAI	 evaluează	 reprezentările	 securităţii	 ataşa-
mentului	faţă	de	ambii	părinţi	precum	şi	starea	psihică	
generală	a	copilului	relativă	la	ataşament.

FFI	ţinteşte	reprezentările	ataşamentului,	mai	ales	
aspectele	de	coerenţă	în	relaţiile	de	ataşament.	Itemii	
testului	sunt:	

• coerenţa,
• funcţia	de	reflecţie	sau	de	mentalizare,	
•  înţelegerea	trăirilor	prezente	 în	cadrul	 relaţiilor	

semnificative,	
•  dovezi	de	paradis	securizant	în	relaţie	cu	figuri	

semnificative,	
• dovezi	de	stimă	de	sine,	
• relaţiile	cu	colegii,	
• anxietăţi	şi	defense,	
• diferenţierea	reprezentărilor	parentale,	
•  clasificarea	ataşamentului	printr-un	scor	

nuanţat,	
• alte	elemente	înregistrate	în	timpul	evaluării,	
• codificarea	limbajului	non-verbal.
Ataşamentul	 reprezintă	 singura	 valoare	 relevantă	

pentru	prezentarea	de	faţă.	Ataşamentul	este	prezen-
tat	 pe	 două,	 respectiv	 patru	 dimensiuni:	 ataşament	
securizant	 autonom	 şi	 ataşament	 insecurizant	 cu	
formele:	 evitant	 (demisionar),	 preocupat	 (ambiva-
lent),	 dezorientat/dezorganizat.	 Fiecare	 dimensiune	
are	4	categorii	de	evaluare:	

1	=	absent;
2	=	puţine	dovezi;
3	=	dovezi	medii;
4	=	dovezi	evidente.	

4.  FAmIlII ADoPtIve De SUCCeS: 
CARACteRIStICI RelevAnAte Ale 
FAmIlIeI/RezIlIenţA

Tipurile	de	 ataşament	prezente	 la	 copiii	 evaluaţi	
sunt	mai	puţin	relevante	atâta	vreme	cât	comparaţia	
nu	se	face	cu	copiii	crescuţi	în	familii	biologice.	Ţinând	
seama	de	faptul	că	lotul	cercetat	nu	este	reprezentativ	
statistic,	procentele	sunt	doar	orientative	(tabel	2).	

Din	lotul	cercetat,	7	copii	adoptaţi	au	un	ataşament	
securizant,	autonom	ceea	ce	înseamnă	că	succesul	a	7	
familii	adoptive	este	deplin.	Desigur,	acest	succes	nu	
depinde	doar	de	abilităţile	familiei	ci	în	mare	măsură	
şi	de	perioada	anterioară	adopţiei.	Evenimentele	pe-
trecute	în	viaţa	copilului	în	acea	perioadă	pot	influenţa	
cu	atât	mai	mult	evoluţia	copilului	în	familie	cu	cât	a	
trăit	o	perioadă	mai	lungă	înafara	familiei.	Copiii	din	
lotul	 de	 cercetare	 au	 fost	 adoptaţi	 la	 vârste	 diferite,	
respectiv	 între	9	 luni	şi	4	ani.	Această	diferenţă	este	
extrem	de	importantă	mai	ales	că	vârsta	de	început	a	
fost	trăită	în	locuri	semnificativ	diferite	sub	aspectul	
condiţiilor	de	viaţă:	fie	în	spital,	fie	la	asistentul	ma-
ternal,	fie	în	instituţie	cu	mulţi	copii.	
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Interpretarea	 noastră	 se	 axează	 însă,	 aşa	 cum	
am	 mai	 spus,	 pe	 caracteristicile	 familiei	 sub	 as-
pectul	 parentalităţii,	 încercând	 să	 punem	 în	 relaţie	
ataşamentul	copiilor	cu	caracteristicile	părinţilor.	

Prezentăm	 mai	 jos,	 în	 tabele,	 caracteristicile	
părinţilor	aşa	cum	sunt	identificate	de	către	PDI.

Este	 surprinzător	 impactul	 experienţei	 afective	 a	
părinţilor	 cu	 propriii	 lor	 părinţi	 în	 copilărie,	 asupra	
relaţiei	 pe	 care	 aceştia	 reuşesc	 să	 o	 construiască	 cu	
copilul	adoptat.	Deşi	nu	întotdeauna	conştientizează	
importanţa	primei	 lor	relaţii	cu	părinţii	 în	relaţia	cu	
propriul	copil,	deşi	adeseori	fac	o	prezentare	săracă	şi	
idealizată	a	părinţilor,	modul	lor	de	a	se	relaţiona	cu	
copilul	este	amprentat	de	această	primă	relaţie.	Ade-
seori	în	timpul	interviului	părinţii	conştientizează	si-
militudinile	între	comportamentul	lor	cu	copilul	şi	cel	
al	propriilor	părinţi	cu	ei,	pe	când	erau	copii.

Aşa	cum	am	văzut	mai	sus,	se	înregistrează	7	copii	
cu	ataşament	securizat.	În	cazul	lor,	experienţa	afectivă	
a	părinţilor,	în	raport	cu	copilul,	este	prezentată	în	ta-
belul	4.

Părinţii	adoptivi,	 în	cazul	copiilor	cu	ataşament	se-
curizant,	se	caracterizează	printr-un	nivel	scăzut	de	mânie	

resimţită	şi	exprimată	în	relaţia	cu	copilul	şi	de	absenţa	
ostilităţii	faţă	de	copil.	Aceşti	părinţi	sunt	conştienţi	de	
rolul	ce	îl	au	în	promovarea	ataşamentului	copilului,	sunt	
calzi	în	relaţia	cu	copilul	şi	le	face	plăcere	să	interacţioneze	
cu	 copilul.	Acestea	 sunt	 caracteristicile	 prezente	 omo-
gen,	 la	 nivelul	 maxim.	 În	 ceea	 ce	 priveşte	 sentimen-
tul	de	competenţă	al	părinţilor	şi	încrederea	ce	o	au	in	
relaţia	cu	copilul,	părinţii	se	plasează	la	cote	superioare.		
Nevoia	de	 sprijin	a	părinţilor,	 în	aceste	cazuri,	nu	este	
copleşitoare	 ceea	 ce	 este	 congruent	 cu	 cotele	 bune	 la	
competenţa	 parentală.	 Un	 singur	 părinte	 recunoaşte	
o	oarecare	nevoie	de	 sprijin	 şi	o	 satisfacţie	mai	 redusă	
faţă	de	ceea	ce	obţine	ca	sprijin.	Un	aspect	interesant	al	
trăirilor	parentale	este	sentimentul	vinovăţiei	faţă	de	co-
pil.	Acesta	nu	apare	niciodată	la	o	cotă	maximă	dar	doar	
într-un	caz	este	absent.	Aşadar	o	oarecare	vinovăţie	faţă	
de	copil,	sentimentul	că	nu	au	făcut	tot	ce	se	putea	pen-
tru	binele	copilului	apare	generalizat		la	părinţii	adoptivi	
buni	dar	nu	copleşitor.	Probabil	că	reprezintă	un	impuls	
pentru	conştientizarea	şi	ameliorarea	continuă	a		relaţiei	
cu	 copilul	 şi	 de	 asemenea	 se	 leagă	 de	 compasiunea	 şi	
iubirea	faţă	de	copil.	După	cum	spunea	o	mamă:	“cred	
că	ar	fi	fost	mai	bine	pentru	ea	dacă	nu	ar	fi	trebuit	să	

valoare securizat 
autonom

insecurizant 
evitant

insecurizant
preocupat

dezorganizat 
dezorientat

4 7 29% 2 8% 1 4% 0 0
3 7 29% 5 21% 3 12.5% 1 4%
2 2 8% 7 29% 3 12,5% 3 12.5%
1 8 33% 10 42% 17 71% 20 83%

total 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%

val. Furie-nivel
%

Furie-exprim
%

Nevoia de 
suport

%

safisfacţia 
suport

%

Plăcere cu 
copilul 

%
4 0 0 0 0 1 4 7 29 13 54
3 5 21 4 17% 6 25% 8 33% 3 13%
2 12 50% 16 66% 10 42% 6 25% 8 33%
1 7 29% 4 17% 7 29% 3 13% 0 0

Competenta
%

incredere
%

dezamăgire 
disperare

%

Caldura in 
relatie

%

Constientizarea 
si promovarea 
Atasamentului  

%

ostilitate
%

7 29 11 45 1 4 12 50 10 43 1 4
9 38% 5 22% 4 17% 5 21% 6 25% 4 17%
4 17% 6 25% 14 58% 6 25% 5 22% 3 13%
3 13% 2 8% 5 21% 1 4% 2 9% 16 66%

tabel 3.	Experienţa	afectivă	a	părinţilor

tabel 2.	Prezentarea	numerică	şi	procentuală	a	tipului	de	ataşament	la	copiii	evaluaţi
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lucrez...	dar	i-am	explicat	mereu	că	dacă	nu	aş	lucra	şi	as	
fi	acasă	cu	ea,	tot	timpul,	nu	ne-am	putea	permite	toate	
lucrurile	ce	şi	le	doreşte	şi	ni	le	permitem	aşa....”

Aşadar,	 plăcerea	 în	 interacţiunea	 cu	 copilul,	 căl-
dura	în	comunicarea	cu	copilul,	lipsa	oricărei	ostilităţi	
faţă	de	copil	 şi	 conştiinţa	 responsabilităţii	părintelui	
în	 promovarea	 ataşamentului	 securizant	 la	 copil,	
caracterizează	 clar,	 din	 perspectiva	 relaţiei	 afecti-
ve	cu	copilul,	profilul	părintelui	a	 cărui	 copil	 are	un	
ataşament	securizant.	

Trebuie	însă	să	subliniem	faptul	că	nu	doar	părinţii	
copiilor	 securizaţi	 au	aceste	caracteristici.	Acest	 lucru	
atrage	atenţia	asupra	importanţei	factorilor	personali	ai	
copilului,	 ţinând	atât	de	potenţialul	său	genetic	căt	şi	
de	primele	experienţe,	ca	fundament	al	relaţionărilor	cu	
părinţii	adoptivi.	Aşadar	nu	doar	calitatea	părintelui	ci	
poate	şi	puţin	noroc	sunt	necesare	pentru	a	pune	bazele	
unui	destin	fericit	al	copilului	adoptat.	

Modul	în	care	copilul	este	perceput	de	către	părinte	
influenţează,	desigur,	trăirile	afective	ale	părintelui	în	
relaţie	 cu	 copilul	 (tabelul	 3).	 Comparând	 numărul	
copiilor	 cu	 ataşament	 securizant	 (7)	 cu	 valorile	 ce	
consemnează	percepţia	părintelui	asupra	afectivităţii	
copilului,	cele	mai	apropiate	valori	ne	apar	a	fi	valorile	
relative	la	manifestările	afectuoase	ale	copilului.	Valo-
rile	semnificative	în	percepţia	afectivităţii	copilului	se	

referă	 la:	 fericirea	 copilului	 (67%+13%=80%),	 lipsa	
totală	de	agresivitate	a	copilului	(54%)	şi	lipsa	totală	
a	unor	manifestări	de	respingere	a	părintelui	de	către	
copil	 (50%).	 Comparând	 absenţa	 exprimării	 furiei	
părintelui	 în	 relaţie	 cu	 copilul	 (66%+17%=83%)	 cu	
valoarea	ridicată	a	percepţiei	copilului	de	către	părinte	
ca	fiind	fericit	(80%)		constatăm	o	mare	apropiere.	Nu	
este	 de	 neglijat	 nici	 lipsa	 de	 agresivitate	 a	 copilului	
(54%)	 în	 relaţie	 cu	manifestările	 slabe	 ale	 furiei	pa-
rentale	(66%).	

Este	 relevant	 tabloul	 afectiv	 pe	 care	 părinţii	
adoptaţi	îl	creionează	copilului,	în	cazul	celor	7	copii	
cu	ataşament	securizant.	Urmărind	coloanele	tabelului	
5,	constatăm	că	o	singură	coloană,	aceea	a	imaginii	pe	
care	părinţii	o	au	cu	privire	la	agresivitatea	copilului	
are	rezultate	uniforme:	nici	un	părinte	nu	vede	la	copil	
o	agresivitate	în	relaţia	cu	el,	cu	părintele.	

Ultima	 coloană	 ne	 arată	 că	 părinţii	 acestor	 co-
pii	nu	percep	decât	manifestări	foarte	slabe	ale	unor	
comportamnete	de	 respingere,	 rejetare,	 ale	 copilului.	
Nu	văd	la	copil	comportamente	de	manipulare	decât	
în	situaţii	limitate,	rar,	şi	îşi	văd	copilul	ca	fiind	fericit	
în	general	şi	afectuos	cu	ei.	

A	treia	categorie	de	date	furnizate	de	PDI	se	referă	
la	impresia	globală	pe	care	evaluatorul	o	are	asupra	în-
tregii	evaluări.	Este	vorba	despre	coerenţa	informaţiilor	

            tabel 4. Experienţa	afectivă	a	părinţilor	cu	copii	cu	ataşament	securizant

Nr. crt Furie- nivel Furie- 
exprimată

Nevoia de 
suport

safisf. 
suport vinovăţie Plăcere

1 2 2 1 4 3 4
2 2 2 3 4 2 4
3 2 2 1 3 1 4
4 1 1 1 1 2 4
5 1 1 1 1 2 4
6 1 2 2 3 3 4
7 2 2 3 2 2 4

Competenţa încre-
dere

Nivelul de 
focusare 
pe copil

dezamăgire\ 
disperare Căldura

Conştientizarea 
si promovarea 
Ataşamentului

ostilitate

3 3 3 2 4 4 1
4 4 4 2 4 4 1
4 4 4 1 4 4 1
4 4 4 1 4 4 1
4 4 4 1 4 4 1
3 4 4 1 4 4 1
3 3 4 2 4 4 1
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şi	a	datelor	furnizate	de	părinţi,	raportate	la	atmosfera	
şi	datele	globale.	Impresia	globală	pe	care	evaluatorul	o	
are	asupra	discursului	parental,	ne	arată	că	lotul	cercetat	
este	capabil	de	o	bună	descriere	a	copilului	(58%),	are	
un	înalt	grad	de	coerenţă	(55%)		şi	o	remarcabilă	men-
talizare	a	relaţiei	cu	copilul	(37%)	precum	şi	o	bogăţie	
a	percepţiei	copilului	(37%+37%=74%).	În	alţi	termeni,	
74%	din	părinţii	adoptivi	îşi	“văd”	copilul.		

Putem	 compara	 acest	 tablou	 global	 prezentat	 de	
cei	24	de	părinţi	adoptivi	cu	tabloul	prezentat	de	cei		
7	părinţi	ai	copiilor	cu	ataşament	securizant.	

Tabelul	8	arată	gradul	maxim	de	mentalizare	a	relaţiei	
cu	 copilul.	 Este	 vorba	 despre	 părinţii	 ce	 reflectează	
asupra	 relaţiei	 cu	 copilul,	 care	 au	 găsit	 şi	 menţin	 un	
loc	 important	 în	 mintea	 lor	 pentru	 copilul	 adoptat.	
Coerenţa	globală	a	acestor	părinţi	exprimă	bunăstarea	
lor	 în	 relaţia	 cu	 copilul,	 inexistente	 unor	 spărturi	 în	
interacţiuni.	De	altfel,	gradul	ridicat	de	mentalizare	a	
părinţilor	cu	privire	la	relaţia	cu	copilul	este	dovedit	şi	
de	bogata	descriere	a	copilului,	părinţii	dovedindu-se	
astfel	experţi	în	cunoaşterea	copilului	adoptat.	

Stilul	 parental	 exprimă	 o	 atitudine	 constantă	 în	
relaţia	 cu	 copilul	 adoptat	 şi	 se	 fundează	pe	anumite	
principii	 de	 relaţionare	 cu	 copilul	 a	 căror	 sorginte	
este	adeseori	trădată	de	relatările	părinţilor	cu	privire	
la	 relaţiile	 proprii	 cu	 părinţii	 lor.	 Pe	 întregul	 lot	 de	

părinţi,	stilul	părintelui	negociator	(33%)	înregistrează	
o	valoare	apropiată	de	aceea	a	copiilor	cu	ataşament	
securizant	 (29%).	 Sugerează	 acest	 lucru	 faptul	 că	 la	
vârsta	 adolescenţei	 copiilor,	 eficienţa	 parentală	 este	
conditionată	de	 capacitatea	părintelui	 de	 a	 vedea	 în	
copil	un	partener	de	negocieri	mai	degrabă	decât	un	
recipient	al	“înţelepciunii	şi	experinţei	parentale”?

În	ceea	ce	priveşte	copii	cu	ataşament	securizant,	
situaţia	se	prezintă	astfel	(tabelul	10).

Doar	stilul	negociator	şi	cel	permisiv	apar	în	rându-
rile	părinţilor	cu	copii	cu	ataşament	securizant.	Aceste	
stiluri	fac	loc	copilului	în	spaţiul	afectiv	şi	pragmatic	
al	familiei,	ca	parteneri	de	dialog	în	căutarea	soluţiilor	
optime,	 ca	 parteneri	 în	 evenimente	 reuşite	 sau	 mai	
puţin	 fericite.	 În	 cazul	 stilului	 permisiv,	 părintele		
adeseori	 acordă	 o	 libertate	 de	 manifestare	 a	 copilu-
lui	care	în	acelaşi	timp	evidenţiază	marea	încredere	a	
părintelui	în	copil,	dar	poate	fi	văzută	şi	ca	o	sursă	de	
risc,	de	expunere	a	copilului.

Cercetările	 din	 neurobiologie,	 din	 ultimii	 ani,	
concluzionează	 cu	 privire	 la	 calităţile	 parentale	 op-
time	 dezvoltării	 sănătoase	 a	 copilului,	 structurând	
următoarele	 aspecte	 importante	 în	 interacţiunea	 cu	
copilul	(Siegel):	

dialogul	reflectiv
comunicarea	emoţională	

-
-

tabel 5.	Experienţa	afectivă	a	copilului	reflectată	de	părinte
valoare Agresivitatea copilului Fericirea copilului Controlează/manipulează Afectuos Rejetant

4 0 0 3 13% 1 4% 8 33% 0 0
3 2 8% 16 67% 2 8% 8 33% 1 4%
2 9 38% 3 12% 11 46% 5 22% 11 46%
1 13 54% 2 8% 10 42% 3 12% 12 50%

Total 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%
tabel 6.	Experienţa	afectivă	a	copilului	reflectată	de	părinte

Nr. crt Agresivitatea copilului Fericirea copilului Controlează/manipulează Afectuos Rejetant
1 1 3 1 3 1
2 1 4 2 4 1
3 1 3 1 4 2
4 1 3 1 4 1
5 1 3 2 4 1
6 1 4 1 4 1
7 1 3 2 3 2

tabel 7.	Impresie	globală	asupra	evaluării

valoare mentalizarea relaţiei cu copilul Coerenţa bogăţia percepţiilor descrierea relaţiei cu copilul

4 9 37% 13 55% 9 37% 14 58%
3 10 42% 4 16% 9 37% 7 29%
2 3 13% 7 29% 5 22% 3 13%
1 2 8% 0 0 1 4% 0 0

Total 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%
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cooperarea,	colaborarea
naraţiunea	coerenţa
repararea	rupturilor.	

Neurobiologia	 demonstrează	 veridicitatea	 teoriei	
ataşamentului	privind	dezvoltarea	sănătoasă	a	copilului.	
Coerenţa	părinţilor,	naraţiunile	coerente	relative	la	pro-
pria	lor	copilărie	relatate	copiilor	adoptaţi,	capacitatea	
lor	de	a	reflecta	asupra	copilului,	dar	şi	de	a	stabili	un	
dialog	 reflectiv	negociind	cu	copilul,	 lipsa	unor	com-
portamnete	mânioase	în	relaţie	cu	copilul	precum	şi	a	
comportamentelor	percepute	de	respingere	a	părintelui	
de	 către	 copil,	 condiţionează	 repararea	 rupturilor.	
Umorul	în	dialog,	colaborarea	în	diferite	activităţi	aşa	
cum	e	relatată	de	părinţi	sunt	tot	atâtea	aspecte	ce	ne-
au	fost	semnalate	în	interviuri	de	către	părinţii	cu	copii	
cu	un	ataşament	securizant.	

5. studiu de CAz

Familia	S.,	nucleară,	alcătuită	din	cei	doi	părinţi	şi	
doi	copii	adoptaţi,	fraţi	de	mamă,	a	adoptat	primul	co-
pil,	L.,	fetiţa	în	vârstă	de	14	ani	acum,	pe	ând	avea	doi	
ani.	În	acel	timp,	dl	V.	S.	avea	45	şi	dna	E.	S	avea	39.	

-
-
-

Erau	căsătoriţi	de	un	număr	buni	de	ani	şi	nu	reuşeau	
să	aibă	un	copil.	Dna	S	 îşi	găsise	alinare	 în	biserică,	
iar	dlui	S	i	se	întampla	destul	de	des	să	recurgă	la	al-
cool	ca	mijloc	de	împăcare	a	tuturor	lucrurilor.	El	nu	
frecventa	biserica	deşi	nu	 îşi	 împiedica	soţia	să	par-
ticipe	 la	 slujbe	 şi	 la	 acţiunile	umanitare	ale	bisericii.	
Fără	a	fi	bogaţi,	îşi	puteau	permite	un	oarecare	confort	
material.	Tatăl,	pensionar	acum,	avea	8	clase	şi	Şcoala	
profesională	si	lucrase	ca	şofer	iar	mama,	avea	8	clase,	
fusese	ţesătoare	şi	era	acum,	şi	ea,	pensionară.

Dna	 S	 se	 ruga	 lui	 Dumnezeu	 cerându-i	 un	 copil	
iar	 în	anul	acela,	 în	primăvară,	avusese	un	vis	 în	care	
un	glas	îi	spusese	“	ceea	ce	aştepţi,	va	veni!”.	Acest	vis	
generase	o	mare	bucurie	în	familie,	ambii	soţi	fiind	si-
guri	că	vor	avea	un	copil.	Anul	s-a	scurs	însă	fără	ca	dna	
S	 să	 rămână	gravidă.	La	una	din	acţiunile	umanitare	
ale	bisericii,	în	preajma	Crăciunului,	dna	S	a	participat	
la	colectarea	de	produse	alimentare	şi	haine	destinate	
copiilor	din	sistemul	de	protecţie	a	copilului	din	judeţ.	
Reprezentanţii	sistemului	au	îndrumat	gestul	caritabil	
şi	ofranda	către	familiile	de	plasament.	Unii	enoriaşi	ai	
bisericii	au	însoţit	bunurile	colectate	şi	le-au	oferit	cu	
mâna	lor	copiilor	şi	asistenţilor	maternali.	De	aseme-

tabel 8.	Impresie	globală	asupra	evaluării	în	cazul	copiilor	cu	ataşament	securizant
Nr.  
crt.

mentalizarea relaţiei  
cu copilul

Coerenţa bogăţia 
percepţiilor

descrierea relaţiei cu 
copilul

stilul
parental

1 4 4 4 4 4	(negociator)
2 4 4 4 4 4	(negociator)
3 4 4 4 4 5	(permisiv)
4 4 4 3 4 4	(negociator)
5 4 4 3 4 4	(negociator)
6 4 4 4 4 5	(permisiv)

           tabel 9. Stilul	Parental	pe	întregul	lot	cercetat
Nr. stilul Parental Numar părinţi %
1 Punitiv 2 8
2 Stabilirea	limitelor 4 17
3 Ineficient 4 17
4 Negociator 8 33
5 Permisiv 6 25

Total 24 100

           tabel 10. Stilul	parental	în	cazul	copiilor	cu	ataşament	securizant
Nr. crt. stilul parental

1 4	(negociator)
2 4	(negociator)
3 5	(permisiv)
4 4	(negociator)
5 4	(negociator)
6 5	(permisiv)
7 5	(permisiv)
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nea,	au	făcut	şi	poze	cu	beneficiarii,	în	măsura	în	care	
aceştia	acceptau.	O	mamă,	asistentă	maternală	avea	în	
plasament	o	fetiţă	de	câteva	luni,	pe	care	reprezentantul	
bisericii	înduioşat,	a	luat-o	în	braţe	făcându-şi	o	poză	cu	
copilul.	Rostul	acestor	poze	era	ca	ulterior	să	fie	arătate	
în	 adunarea	 bisericii,	 tuturor	 credincioşilor	 aşa	 încât	
aceştia	 să	 aibă	 sentimentul	 de	 a	 fi	 participat	 până	 în	
ultimul	moment	la	caritatea	gestului	lor	de	a	dona	unor	
copii	lipsiţi	de	părinţi.	Dna	S	a	văzut	poza	cu	fetiţa	des-
pre	care	probabil	s-a	discutat	mai	mult	fiind	vorba	de	
cel	mai	mic	copil	întâlnit	de	biserică	în	această	acţiune.	
Cineva	a	pus	dnei	S,	care	examina	atentă	poza,	o	între-
bare	amuzată	şi	retorică:	“de	ce	nu	ai	lua	tu	fetiţa?”.	Dna	
S.,	căreia	nici	prin	minte	nu-i	trecea	acest	lucru,	a	lăsat	
jos	poza	pe	jumătate	iritată	de	întrebarea	femeii.	Peste	
câteva	luni,	dna	S	visează	noaptea	că	se	află	în	faţa	unei	
porţi	impozante	pe	frontiscipiul	căreia	scrie:	“Orfelinat	
de	copii”.	În	vis	aude	o	voce	care	–i	spune	să	intre	căci	
acolo	găseşte	ceea	ce	caută.	Dna	S.	se	trezeşte	tulburată	
şi-i	 spune	 soţului	 visul.	 Amăndoi	 înţeleg	 că	 menirea	
lor	este	să	adopte	un	copil.	Fără	 întârziere,	 în	aceeaşi	
saptămână	 se	duc	 la	 serviciul	de	protecţie	a	 copilului	
din	judeţ,	unde	li	se	comunică	faptul	că	există	un	copil	
cu	vârsta	 sub	doi	 ani,	plasat	 în	 asistenţă	maternală	 şi	
care	îndeplineşte	condiţiile	pentru	adopţie.	Părinţii	se	
trezesc	în	faţa	copilului	din	poza	examinată	anterior	de	
dna	S.	Peste	cinci	ani,	pe	când	fetiţa	mergea	la	şcoală	
dându-le	mari	satisfacţii	părinţilor,	părinţii	află	despre	
un	frate	natural	al	fetiţei,	care	fusese	din	nou	abandonat	
de	mamă.	Asistenta	maternală,	 aceeaşi,	o	contactează	
pe	 mama	 S.	 spunându-i	 despre	 băiat.	 Părintii	 decid	
imediat	adopţia,	spre	marea	satisfacţie	a	dlui	S	care	avea	
acum	şi	un	fiu.	

În	momentul	evaluării	în	cadrul	proiectului	FISAN,	
fetiţa,	L.,	avea	aproape	14	ani	iar	băiatul,	N.,	6	ani.	

La	evaluare	au	venit	mama	şi	cei	doi	copii,	ulterior	
apărând	şi	tatăl	şi	uşurând	sarcina	cercetătorilor	care	
erau	obligaţi	să	dea	atenţie	şi	lui	N.,	care	nu	făcea	in-
teresul	activităţii	lor	şi	în	acelaşi	timp,	să	tolereze	în-
treruperile	mamei	şi	ale	fetitei	L.,	din	răspunsurile	ce	
le	dădeau	în	procesul	de	evaluare,	pentru	a	răspunde	
solicitărilor	lui	N.

Întâlnirea	 a	 debutat	 cu	 întrebările	 iniţiale	 prin-
tre	 care	 şi	 aceea	 privind	 schimbarea	 numelui	 copi-
lului.	“Aţi	schimbat	după	adopţie	numele	copilului?”,	
răspunsul	mamei	vine	prompt	:”nu,	a	rămas	cu	numele	
dat	de	mama	ei:	“Iulia”.	Peste	o	clipă,	cere	fetiţei	să	dea	
atenţie	fratelui	ei,	chemând	fetiţa	cu	numele	“L”.	Am	
reacţionat	întrebând:	“dar	aţi	spus	că	nu	i-aţi	schim-
bat	numele?”.	Răspuns:	“Păi	nu	l-am	schimbat	în	acte	

dar	noi	ne-am	obişnuit	să	o	numim	“L”,	un	nume	pe	
care	l-am	luat	dintr-un	cântec!”.	Ulterior	am	constat	
că	 fetiţa	 se	 recomandă	 astfel:	 L.	 Aşadar	 noul	 nume	
are	o	puternică	semnificaţie	pentru	părinţi	şi	este	cel	
utilizat	de	toată	lumea,	şi	internalizat	de	fetiţă.

La	întrebarea	privind	motivul	adopţiei	suspină	şi	
nu	ştie	cum	să	înceapă.	Cu	un	aer	sigur	de	ea	şi	împin-
gându-o	de	la	spate,	fetiţa	îi	spune:	“Hai,	zi	odată!”.	Şi	
atunci	mama,	 începând	 cu:	“vedeţi,	 dtră	dnă,	 eu	 am	
visat-o	pe	ea	şi	am	ştiut	că	ea	e	a	noastră,	a	fost	lucra-
rea	Domnului....”	a	relatat	povestea	viselor.	În	timpul	
poveştii,	fetiţa	o	privea	cu	ochi	strălucitori	şi	exigenţi	
ca	nu	cumva	mama	să	uite	vreun	detaliu.	Era	naşterea	
ei,	era	identitatea	ei,	fiecare	detaliu	era	important.	

În	relaţiile	cu	comunitatea	a	trebuit	adeseori	să	se	
ridice	pentru	copiii	ei	care	erau	numiţi	“orfelinii”	sau	
“ţigani”şi	erau	alungaţi	de	la	fântâna	comună	din	sat.	
Mama	şi	tata	au	făcut	două	lucruri:	au	mers	în	con-
fruntare	cu	persoanele	care	fuseseră	agresive	cu	copiii	
şi	au	sfătuit	copiii	să	nu	mai	freceventeze	acele	locuri	
din	comunitate.	La	şcoală,	fetiţa	este	premiantă	ceea	
ce	pentru	cei	doi	părinţi	cu	o	educaţie	mai	 limitată,	
apare	ca	o	minune.	În	special	 tatăl	manifesta	un	re-
spect	deosebit	faţă	de	rezultatele	fetei.	Dinspre	fetiţă	
spre	ei	relaţia	este	una	de	siguranţă,	de	iubire,	de	parti-
cipare.	Adolescentă	fiind,	are	şi	un	aer	critic	uneori,	ca	
o	persoană	importantă	de	care	trebuie	să	se	ţină	seama.	
Deşi	acum	frecventează	biserica,	tatălui	i	se	mai	întam-
pla	uneori	să	bea.	Singura	persoană	de	care	se	jenează	
este	fetiţa.	Tatăl	este	o	persoană	întreprinzătoare,	cu	
iniţiative,	a	fost	câteva	luni	la	lucru	în	Italia,	s-a	întors	
căci	nu	putea	trăi	mult	timp	la	distanţă,	fără	ei,	au	des-
chis	un	magazin	în	sat	unde	lucrează	cu	toţii,	inclusiv	
fetiţa,	când	şi	cât	doreşte.	

Examinarea	 cu	 FFI	 a	 fetiţei	 conduce	 la	 conclu-
zia	 unui	 ataşament securizant autonom.	 Coerenţa	
generală	se	situează	la	cote	maxime,	cu	un	înalt	grad	de	
adevăr	 în	ceea	ce	relatează	cu	 largheţe,	cu	numeroase	
exemple	 privind	 relaţionarea	 cu	 ceilalţi,	 într-un	 mod	
natural,	 adeseori	pe	un	 ton	amuzat,	 şi	plăcut	 interlo-
cutorului.	Având	o	coerenţă	înaltă,	fetiţa	prezintă	sem-
nale	minime	de	defensă	şi	anxietăţi.	Comportamentele	
sale	 sunt	 susţinute	 de	 o	 capacitate	 de	 mentalizare	 şi	
reflecţie	foarte	bună,	ceea	ce	o	face	să	aibă	o	perspectivă	
dinamică	asupra	relaţiilor	cu	ceilalţi	şi	cu	sine	însăşi,	cu	
viziunea	schimbărilor	ce	au	apărut	şi	vor	apărea	în	timp.	
Această	trăsătură	o	face	capabilă	să	înţeleagă	viziunea	
celorlalţi	asupra	lucrurilor	şi	a	ei	înşişi,	trăirile	şi	senti-
mentele	specifice	relaţiilor	cu	persoanele	semnificative.	
Nu	 în	 ultimul	 rând,	 buna	 ei	 capacitate	 de	 reflecţie	 o	
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plasează	la	şcoală	printre	copiii	premianţi	ai	clasei.	Atât	
în	relaţia	cu	mama,	cât	şi	cu	tata	şi	prietena	ei,	Clau-
dia,	L.	are	sentimentul	de	siguranţă,	de	confort.	Ea	face	
o	bună	diferenţiere	între	rolurile	diferite	ale	celor	doi	
părinţi	 şi	 interacţionează	cu	fiecare	 în	modul	cel	mai	
eficient	cu	putinţă,	cu	confort	şi	încredere.	Buna	stimă	
de	sine	se	concretizează,	conform	FFI,	în	competenţele	
sociale	manifeste,	 în	competenţele	şcolare	reliefate	de	
PSS,	în	identificarea	de	gen	evidenţiată	de	preocupări	
feminine	 caracteristice	 vârstei,	 şi	 în	 prezenţa	 unor	
referinţe	la	imaginea	corporală	şi	părţi	ale	corpului.	Se	
descrie	pe	sine:		“veselă”,	“cinstită”	şi	“harnică”.	Relaţiile	
cu	prietena	 ei	 sunt	de	 calitate,	 deşi	 are	 şi	 capacitatea	
unei	evaluări	critice.	

Examinarea	 cu	 PDI	 a	 mamei	 este	 în	 totală	
concordanţă	cu	rezultatele	evaluării	fetiţei.	

Deşi	având	un	nivel	 scăzut	de	educaţie	 (8	clase),	
mama	manifestă	o	 capacitate	de	 reflecţie	 şi	de	 sim-
bolizare	rar	întâlnite.	Exprimarea	unor	sentimente	de	
mânie	în	relaţie	cu	copilul	se	face	la	un	nivel	mode-
rat,	 arareori,	 şi	 în	 acompanierea	 unor	 judecăţi	 amu-
zate	asupra	ei	 înşişi,	 a	propriei	adolescenţe.	Deşi	nu	
exprimă	nevoie	de	sprijin	şi	 incapacitate	de	a	se	de-
scurca	cu	sarcinile	parentale,	ea	este	conştientă	de	su-
portul	permanent	disponibil	din	partea	surorilor	ei	şi	
a	vecinilor.	Mărturiseşte	cu	un	sentiment	de	vinovăţie	
destul	de	accentuat	comportamentul	punitiv	avut	faţă	
de	copil	într-o	împrejurare	în	care	i	s-a	părut	că	acesta	
se	expunea	pericolului.	Întregul	interviu	este	o	dovadă	
a	bucuriei	de	a	avea	copilul	şi	a	fericirii	pe	care	copilul	a	
adus-o	în	casa	lor,	a	schimbărilor	pozitive	petrecute	în	
relaţia	cu	soţul	dar	şi	cu	tatăl	său,	prin	apariţia	copilului.	
Se	simte	încrezătoare	şi	competentă,	sigură	de	capaci-
tatea	de	a	face	faţă	situaţiilor.	Viaţa	ei	este	centrată	pe	
copil	fără	a	manifesta	însă	nici	un	fel	de	dezamăgire	
la	gândul	ca	fetiţa	ar	putea	avea	la	această	vârstă	unele	
secrete	faţă	de	ea.	Este	un	părinte	cald,	fără	nici	un	fel	
de	manifestare	ostilă	faţă	de	copil	şi	facilitând	în	cea	
mai	 mare	 măsură,	 dezvoltarea	 ataşamentului	 securi-
zant	al	copilului.	Imaginea	pe	care	o	are	despre	fetiţă	
este	că	e	un	copil	fericit	şi	afectuos,	fără	agresiuni,	fără	
comportamente	de	control	sau	manipulare.	Nu	se	sim-
te	respinsă	de	fetiţă	în	nici	o	împrejurare	deşi	admite	
că	 s-ar	 putea	 să	 aibă	 faţă	 de	 ea	 unele	 secrete	 legate	
de	preocupările	specifice	vârstei	 la	care	se	află	fetiţa.	
Întregul	 interviu	are	un	 înalt	grad	de	coerenţă,	cu	o	
bogăţie	a	percepţiilor	asupra	relaţiilor	cu	copilul	şi	cu	
o	uimitoare	capacitate	de	reflecţie	asupra	relaţiei.	Vor-
bind	despre	relaţia	cu	fetiţa	ea	spune:	“Ne	înţelegem	
bine,	avem	încredere	una	în	cealaltă,	mă	ascultă,	este	

prietenoasă	şi	secretoasă....când	vrem	să	facem	ceva	să	
nu	afle	tatăl	ei...”.	Stilul	parental	este	unul	de	negocie-
re	cu	copilul	ceea	ce	facilitează	maturizarea	copilului	
precum	şi	dezvoltarea	unui	sentiment	al	competenţei	
şi	stimei	de	sine	la	copil.

6. disCuţii

Ce	am	învăţat	din	evaluările	de	până	acum	cu	pri-
vire	la	familiile	adoptive,	instrumente	de	evaluare,	co-
pii	adoptaţi:

Discutarea	 rezultatelor	 preliminare	 obţinute	 în	
cadrul	proiectului	FISAN,	pe	cele	24	de	cazuri	de	fa-
milii	adoptive	şi	7	cazuri	în	care	ataşamentul	copilului	
este	unul	securizant,	o	facem	în	contextul	literaturii	de	
specialitate	şi	subliniind	faptul	că	numărul	familiilor	
aflate	în	studiul	nostru,	nu	este	semnificativ	din	punct	
de	vedere	statistic.	

Rezilienţa	este	dată	de	calitatea	relaţiilor	în	familie	
precum	şi	de	starea	de	confort	a	părinţilor	şi	copiilor		
(well-being)	şi	nu	de	tipul	familiei:	familie	biologică	sau	
adoptivă	(Lansford,	Ceballo,	Abbey,	Steward,	2001).	

Conditia	de	bază	a	calităţii	relaţiilor	este	capacita-
tea	de	reflecţie	a	părintelui	cu	privire	la	sine	însuşi,	la	
copil	şi	la	relaţia	cu	copilul,	precum	şi	a	raporturilor	cu	
ceilalţi:	cu	soţul,	cu	proprii	părinţi,	cu	comunitatea	din	
care	face	parte	împreună	cu	copilul.	Această	capacita-
te	de	a	reflecta	exersată	şi	exprimată	în	interacţiunea	
cu	copilul	este	un	bun	model	de	relaţionare	şi	reacţie	
în	raport	cu	lumea	în	general	sau	cu	situaţiile	proble-
matice	în	special,	oferit	copilului.	Cercetarea	noastră	
sugerează	faptul	că	stilul	parental	propice	dezvoltării	
ataşamentului	securizant	este	cel	de	negociator.	Acest	
lucru	 este	 în	 acord	 şi	 cu	 teoriile	 privind	 psihologia	
adolescentului.	Adolescentul	are	nevoie	de	un	părinte	
partener,	capabil	să-i	respecte	opiniile	şi	să-i	valideze	
nevoile	specifice	vârstei.	

Cele	mai	reuşite	adopţii,	cu	copii	rezilienţi	şi	bine	
ancoraţi	 în	 relaţiile	 cu	 părinţii,	 aduc	 în	 faţa	 noastră	
părinţi	 coerenţi,	 cu	o	bogată	percepţie	 a	 copilului	 şi	
respect	 faţă	 de	 copil	 şi	 cu	 sentimentul	 valorii	 copi-
lului	 în	 viaţa	 lor.	 În	 acest	 sens,	mama	unui	 copil	 cu	
un	 ataşament	 securizant	 ne	 mărturiseşte	 că	 apariţia	
copilului	în	familie	a	condus	la	sporirea	bunăstării	fa-
miliei,	inclusiv	a	vieţii	cuplului:”Veneam	de	la	servici	
şi	stăteam	ca	doi	popândăi.	Nu	aveam	ce	să	facem	şi	
eram	plictisiţi	de	tot”.	

Interesant	este	că	în	cazurile	de	adopţii	reuşite,	în	
care	copiii	dezvoltă	un	ataşament	securizant,	părinţii	
povestesc	frecvent	copiilor,	în	momentele	de	ritual	ale	
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vieţii	cotidiene1,	episoade	din	propria	copilărie,	ca	şi	
când	ar	dori	să	treacă	acestora,	în	acest	fel	o	moştenire	
mult	mai	profundă,	a	propriei	copilării,	în	familia	de	
origine.	Astfel	ei	integrează	copilul	adoptat		în	propria	
poveste	şi	aduc	copilul	adoptat	în	albia	râului	vieţii	lor.	
Mama	 unui	 copil	 cu	 ataşament	 stabil	 securizant	 ne	
spune:	“...când	era	mică	trebuia	să-i	povestesc	ce	am	
făcut	când	eram	eu	mică.	Parcă	era	obsedată	să-i	po-
vestesc.	Trebuia	să-i	povestesc	iar	şi	iar	evenimentele,	
ce	făceam,	să	repet	fazele...”

Care	 e	 reacţia	 copilului	 adoptat	 la	 poveştile	 din	
copilărie	a	părinţilor	adoptivi?	Ei	cer	aceste	poveşti,	
simt	nevoia	de	a	le	fi	repovestite	şi	astfel	poveştile	de-
vin	povestea	lor.	Ei	se	aşează	în	continuarea	copilăriei	
tatălui	 şi	 a	 mamei	 tocmai	 prin	 aceste	 poveşti	 care-i	
leagă	în	adâncuri,	 în	 începuturile	vieţii	părinţilor,	de	
această	 familie.	 Îşi	 găsesc	 astfel	 locul	 şi	 identitatea.	
Un	element	relevant	este	că	în	majoritatea	cazurilor,	
părinţii	adoptivi	schimbă	numele	copilului,	chiar	dacă	
acest	 lucru	nu	se	petrece	şi	 în	acte.	Ei	dau	un	nume	
copilului	şi	copilul	se	identifică	cu	noul	nume	aşa	cum	
se	identifică	cu	familia	lui	adoptivă.	

Este	de	la	sine	înţeles	că	părinţii	văd	asemanarea	
copilului	cu	ei	înşişi	şi	că	la	rândul	său,	copilul	se	vede	
asemănător	cu	părinţii.	Părinţii	nu	sunt	nişte	persoa-
ne	perfecte,	fără	greşeală,	dificil	de	mulţumit.	Au	fost	
copii,	au	greşit	şi	li	se	mai	întâmplă,	deci	este	îngăduit	
să	nu	fii	perfect,	 fără	 să-ţi	pierzi	 iubirea	celor	dragi.	
Aceasta	dă	un	sentiment	de	securitate,	de	relaxare,	de	
încredere	în	ceilalţi.	

Această	 primă	 identitate	 pe	 care	 copilul	 şi-o	
construieşte	 în	 familia	 sa	 adoptivă,	 internalizându-şi	
valori,	 atitudini,	 comportamente	 este	 în	 acelaşi	 timp	
asumată	asertiv	 şi	 total	de	către	părinţi	ca	o	extinde-
re,	o	dezvoltare	benefică,	sănătoasă	a	familiei.	În	acest	
moment	,	părinţii	şi	copilul	devin	capabili,	în	unitatea	
familiei	 să	 facă	 faţă	 eventualei	manifestări	de	 respin-
gere	 a	 colectivităţii.	 În	două	din	 cele	7	 cazuri	de	 co-
pii	 cu	 ataşament	 securizant,	 părinţii	 se	 ridică	 în	 faţa	
comunităţii	pentru	a-şi	apăra	copilul,	cu	sentimentul	că	
se	apără	pe	sine.	Unul	din	cazuri	este	prezent	în	studiul	
de	caz	anterior,	în	cel	de-al	doilea	caz,	mama	merge	la	
şcoală	dar	şi	la	episcopie,	pentru	penalizarea	nedreaptă,	
după	cum	aprecia	mama,	a	fetiţei,	la	ora	de	religie.

Capacitatea	de	reflecţie	a	părintelui	este	evidenţiată	
şi	în	stilul	parental.	Atunci	când	părintele	e	capabil	să	
negocieze	 cu	 copilul	 deciziile,	 limitele,	 expectanţele,	

copilul	are	şanse	sporite	de	a	deveni	responsabil,	auto-
nom,	tolerant	faţă	de	interdicţii	şi	frustrări.	

La	 această	 practică	 sănătoasă	 a	 negocierilor	 în	
relaţia	părinţilor	cu	copiii,	se	adaugă	elementul	umo-
rului.	 În	 familiile	 cu	 copii	 cu	 o	 bună	 stimă	 de	 sine,	
părinţii	 şi	 copiii	 fac	 glume	 împreună,	 au	 momente	
de	veselie	împărtăşită.	Umorul	este	un	cunoscut	ele-
ment	de	coping	(	Ionescu,	Jacquet,	Lhote,	2002)	dar	
câţi	părinţi	cunosc	importanţa	momentelor	de	amu-
zament,	 râs	 şi	bună	dispoziţie,	 împreună	cu	copilul?	
În	cele	mai	nefericite	adopţii,	copiii	sunt	ironizaţi	de	
părinţi,	sunt	ridiculizaţi	şi	reduşi	la	tăcere	şi	la	senti-
mentul	 incompetenţei.	 Părinţii	 aceştia	 manifestă	 un	
grad	înalt	de	ostilitate	chiar	dacă	nerecunoscută	faţă	
de	 copil.	 	 Ironia	 e	 o	 manifestare	 agresivă,	 violentă,	
care	face	din	celălalt	ţinta	atacurilor	verbale.	Un	copil	
tratat	 cu	 ironie	de	părinţi	 este	un	copil	 abuzat,	 vio-
lentat	emoţional.	Din	nefericire	am	 întâlnit	 şi	 astfel	
de	 situaţii,	 în	 două	 astfel	 de	 cazuri,	 copiii	 devenind	
pacienţi	ai	clinicilor	de	sănătate	mentală.	

Cei	mai	sănătoşi	copii	sunt	aceea	care	desfăşoară	şi	
activităţi	extraşcolare	(	muzica,	sport,	etc.).	Tot	aceştia	
au	 o	 reţea	 socială,	 de	 prieteni,	 mai	 clar	 conturată	 şi	
mai	 bogată.	 Această	 reţea	 sprijină	 şi	 contribuie	 la	
bunăstarea	copilului.	

În	 cazurile	 în	 care	 părinţii	 pretind	 copilului	
reuşite	 şcolare	 excepţionale	 şi	 sunt	 nemulţumiţi	 de	
performanţele	 copilului,	 copiii	 sunt	 timizi,	 nesiguri,	
chiar	şi	atunci	când	reuşesc	să	facă	faţă	pretenţiilor	pa-
rentale.	De	asemenea	se	remarcă	faptul	că	în	cea	mai	
mare	parte	aceşti	copii	se	descriu	pe	ei	 înşişi	 în	ter-
menii	în	care-i	descriu	părinţii.	Aşteptările	părinţilor,	
atunci	când	sunt	insistent	exprimate	(	“să	mă	respecte,	
să	nu	se	poarte	urât	cu	mine,	să	nu-mi	răspundă	îna-
poi”	)	stârnesc	la	copil	reacţii	adverse.	În	două	astfel	de	
cazuri,	părinţii	au	mărturisit	că	au	ameninţat	copilul	
că-l	 duc	 înapoi	 în	 instituţie,	 iar	 într-un	 caz	 părinţii	
recunosc	că	s-au	gândit	la	a	renunţa	la	copil.	

În	general	 adopţiile	 se	 fac	 la	vârste	mai	avansate	
ale	 părinţilor.	 Dar	 experienţa	 dovedeşte	 că	 cele	 mai	
reuşite	adopţii	sunt	atunci	când	părintele	este	capabil	
să	se	joace	cu	copilul	şi	să	aibă	energia	şi	entuziasmul	
necesare	pentru	joc	şi	descoperiri.

Probabil	cele	mai	grave	conflicte	apar	din	tendinţa	
unor	părinţi	de	a	controla	relaţiile	extrafamiliale	ale	
copiilor.	 Aceşti	 părinţi	 se	 simt	 trădaţi	 de	 copii	 în	
cazurile	 în	 care	 copiii	 au	 strânse	 relaţii	 cu	 persoa-
ne	 dinafara	 familiei,	 fie	 chiar	 şi	 cu	 colegi	 de	 clasă.	
Părinţii	acuză	în	astfel	de	cazuri	copilul	de	lipsă	de	
loialitate	faţă	de	ei.

1		Ritualul	 în	viaţa	cotidiană	este	un	concept	 lansat	de	 J.	Brunner	cu	referire	 la	
dezvoltarea	abilităţii	de	“turn	taking”	în	cadrul	dialogului.		Ritualurile	sunt	mo-
mentele	vieţii	familiei	care	se	repeta	aproximativ	la	aceeaşi	oră	,	în	acelaşi	con-
text	şi	cu	aceeaşi	participanţi	(de	exemplu:	mersul	la	culcare,	mesele,	baia	etc.).
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În	 majoritatea	 cazurilor	 de	 copii	 cu	 ataşament	
securizant,	părinţii	se	plâng	de	“timiditatea”	copiilor,	
de	închiderea	lor	în	sine	în	momentele	de	tulburare.	
Din	literatura	de	specialitate	ştim	că	un	semn	al	co-
pilului	cu	ataşament	insecurizant,	dezorientat,	dezor-
ganizat,	este	nediscriminarea	socială,	faptul	că	pleacă	
cu	 primul	 venit.	 Copiii	 adoptaţi,	 cu	 un	 ataşament	
securizant,	 probabil	 la	 fel	 cu	orice	 copil,	 sunt	 la	 ex-
trema	opusă	a	acestui	comportament;	ei	sunt	timizi.	
Timiditatea	nu	e	acuzată	doar	de	părinţi,	ci	reluată	şi	
de	copil	în	autoportertul	ce	şi-l	creionează.	În	câteva	
cazuri	(3	din	24)	copiii	au	un	comportament	de	a	scrie	
părinţilor	atunci	când	apar	conflicte	sau	nemulţumiri	
în	interacţiunea	dintre	ei.	Este	un	comportament	cu	
un	 potenţial	 maxim	 de	 reflecţie	 şi	 de	 mentalizare,	
astfel	încât	“ciudăţenia”	aceasta	înregistrată	cu	amuza-
ment	sau	mirare	de	către	părinţi	este	de	fapt	semnul	
unei	 capacităţi	 de	 reflecţie	 a	 copilului,	 salvatoare	 în	
situaţii	de	stress.

În	cele	mai	dificile	cazuri,	copiii	resping	întrebările	
ce	 le	 sunt	 adresate	 în	 interviu.	 Probabil	 cea	 mai	
nefericită	 situaţie	de	 adopţie	ne-a	 adus	 în	 faţa	 unui	
copil	 care	 a	 respins	 patru	 din	 întrebările	 noastre	 de	
interviu:	cu	formula:	“pot	să	nu	răspund	la	asta?”

De	 o	 deosebită	 importanţă	 în	 reuşita	 adopţiei	
este	 temperamentul	 facil	 al	 copilului.	 Schimbările	
ce	 le	 aduce	 adolescenţa	 îl	 pun	 pe	 părinte	 în	 faţa	
unei	 situaţii	 inedite.	 În	 acest	 sens,	 cred	 că	 evaluarea	
întreprinsă	în	cadrul	cercetării	determină	la	părinţi	un	
nivel	mai	 ridicat	de	 conştientizare	 a	 caracteristicilor	
vârstei	copilului	cu	toate	modificările	 la	care	trebuie	
să	se	aştepte.

În	toate	cazurile	de	ataşament	securizant,	în	casă	
sau	pe	 lângă	 casă,	 există	un	 animal	de	 companie	 cu	
care	copilul	se	joacă	cu	plăcere.	Într-o	familie,	la	între-
barea:	“la	cine	te	duci	pentru	a	fi	reconfortată	atunci	
când	eşti	supărată?“,	fetiţa	a	răspuns	fără	să	şovăie:	“la	
Pilu”	(acesta	fiind	câinele).	Interesant	este	că	şi	familia	
este	conştientă	de	acest	comportament	al	fetiţei.	Poate	
nu	e	de	prisos	să	amintim	că	în	acest	caz,	mama	este	
o	persoană	fără	manifestări	de	tandreţe	fizică	si	că	ea	
însăşi	provine	dintr-o	copilărie	în	care	îşi	acuză	mama	
de	egoism,	de	faptul	că	“nici	nu	o	vedea”	când	era	co-
pil,	preocupată	doar	de	ea	însăşi.

Un	ultim,	deşi	 nu	 cel	 din	urmă,	 fapt	 remarcabil:	
ştim	 că	 bunăstarea	 copilului	 se	 însoţeşte	 de	 o	 bună	
sănătate	 fizică.	 În	 toate	 cazurile	 de	 ataşament	 se-
curizant	 copiii	 sunt	 sănătoşi	 şi	 cu	 o	bună	 rezistenţă	
la	 îmbolnăviri.	 Adeseori	 părinţii	 povestesc	 despre	
condiţia	fizică	deplorabilă	avută	de	copil	la	venirea	în	

familie	 şi	 recunosc	 ameliorarea	 treptată	 a	 imunităţii	
lor,	pe	măsura	trecerii	timpului.

În	 majoritatea	 evaluărilor,	 în	 cazul	 copiilor	 cu	
ataşament	securizant,	deşi	invitaţia	la	evaluare	se	adre-
sa	unui	singur	părinte,	aşteptându-ne	să	fie	mama,	 la	
evaluare	au	venit	şi	taţii.	Uneori	participarea	lor	la	eva-
luare	a	fost	neînsemnată,	alteori	au	venit	cu	precizări,	
cu	 nuanţe	 importante.	 Pentru	 noi	 a	 fost	 o	 dovadă	 a	
importanţei	copilului	adoptat	pentru	familia	adoptivă.
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ABSTRACT

Foster families in Romania can be considered as being special families. Feeling wounded in their narcissist self because of their 
inability to give birth to a child they recourse to adoption as the last solution. Largely encouraged by the social policies in the 
field of social protection of children separated from their parents, national adoption has expanded in Romania during the  last 
years, reaching a number of 14 417 adopted children between 1998-2008. 
In FISAN project, financed by UEFISCSU, in IDEI programme, during 2009/2011, we assessed 24 adoptive families from 
Romania together with their children, aged 11-17, who had been adopted in early childhood (0-4 years). The assessement was 
performed with a complex battery composed of semi interviews for child and parent, a structured interview for parents, CBCL 
questionnaire for the child and the parents, as well as other questionnaires (PSS), for the child alone. Our conclusions presented 
in this article are based both on the data collected within the project and on the observations made by the research team during 
the interactions with the adoptive families.
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1. INTRODUCTION

Adoption, as it is defined by law 273/2004, is “a 
legal process which creates links between adopter 
and adopted child and family ties between adopted 
child and relatives of the adopter”. The legal aspect 
of adoption is well covered by internal and interna-
tional documents. Romania’s inability to obey inter-
national regulations that it had already agreed to in 
1994, resulted in the establishment of the Morato-
rium of  2001, regarding international adoptions of 
children from Romania. After the adoption of the 
Moratorium, children separated from their biological 
parents, declared adoptable in accordance with the le-
gal procedures, may be adopted only in Romania. The 
prohibition gave birth to many controversies at na-

tional level, but especially at international level. Such 
controversies have not always sought “the supreme 
interest of the child”. What is the supreme interest 
of a child in early life? To have a family able to meet 
most of his/her needs and requirements of a healthy 
development, a family that is able to respect him/her. 
When the biological family is unable to take care of 
the child, the society must take over this vital problem 
of the child and find an optimal solution. The only 
definitive solution is the adoption. But adoption is 
a unilateral and freely consented process of a family. 
While the children may be given to foster families, 
they can not choose these families. In this situation, 
besides the socio-economic and educational features, 
family motivation and cultural aspects are important 
characteristics which determine the success of adop-
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tion. The socio-economic and educational features of 
the family will determinate the level of understanding 
of the child’s needs for a healthy development as well 
as the family’s possibilities to meet these needs. The 
family’s motivation for adoption will largely deter-
mine the place the child will occupy in the family.

1. When adoption is made in order to “have some-
one around who should give us a glass of water when 
we are old” the family’s reason is a social profit. An 
investment that will pay off later, for the benefit of the 
foster family. We can see here the outline of a process 
of “child exploitation”.

2. When adoption is made because “we failed to 
have a child”, this narcissist wound, accompanied by a 
high degree of culpability (not being in line with the 
world!) and shame may often be passed to the child 
and he/she will feel like a second-hand person, a sub-
stitute, a replacement.

These feelings are enhanced by the attitude of the 
society. Family infertility is still a stigma in the eyes of 
the society (Lansford, Ceballo Abbey, Stewart, 2001). 
Often, these parents, loaded with the emotional bur-
den of failure, do not communicate with the child 
about his/her statute and do their best to avoid the 
disclosure of adoption. We already know the alienat-
ing potential of the condition where a child is denied 
his/her true identity being replaced by a false one and 
the adoption is kept a secret.

3. There are situations where the motivation of adop-
tion is to obtain material benefits. These cases are rare, 
of course, and would require proper identification and 
prevention measures, knowing that they do not offer a 
healthy family environment for the adopted child. 

4. The simplest cases of adoption, although not risk-
free, are those in which there is an implicit motivation 
for a family to adopt: when a parent marries again and 
the new spouse legally adopts the child/children of the 
other spouse, or when a tragedy occurs in a family and 
the larger family decides to adopt the orphans.

5. But there are also adoptions by virtue of love 
and compassion for children who are separated from 
their natural parents. In these cases, the adoptive par-
ents’ sacrifice capacity is remarkable. Such a motivation 
brought many parents from all over the world in order 
to adop the little unhappy children form Romania in 
1990’s. Parents came from as far a country as America 
to a country like Romania, in order to adopt children. 
They wanted to adopt them even if they had an obvi-
ous disability, hereditary or acquired after the separa-
tion from their natural parents occured. The efforts of 
those foster parents are best described by an adoptive 
mother in Austria, who adopted a child from Romania. 

The day when the foster child came home from school, 
complaining of evil colleagues who mocked  him saying 
that he was adopted, his mother taught him to answer: 
“Yes, I’m adopted! This means that my parents loved 
me so much, that they went out to look for me. You 
happened to be born in your families but for me, they 
went all over the world to bring me home”. Of course 
such a generous incentive is more common in socie-
ties focused on children. The last elections in Romania 
did not persuade us that we are such a society. There 
was not any place left in the latest election speeches to 
plead the cause of the child in Romanian society. 

Even in these cases of adoption, based on healthy 
reasons, there is a risk of failure. The risk may come 
from a too high level of expectations compared to the 
level of the adopted child. In such cases, we can see a 
similarity with families who want a child, and after 
the baby is born, the parents discover the inconven-
ience of raising a child.

The motivation of foster families is widely influ-
enced by the cultural context. In Romania, the adoption 
is not traditionally a common solution for the children 
separated from their parents. Romania is not a society 
to value the child and place him/her in the spotlight. 
The communities look down on the adopted children 
as if they were second-hand people and their families 
are often stigmatized. Stigmatization of foster families 
by the society seems more common worldwide than 
we expected (Lansford, Ceballo Abbey, Stewart, 2001). 
The number of adoptions based on a healthy motiva-
tion is much lower in our country compared with other 
countries, where the lists of families waiting to adopt 
are very long because the protection system does not 
have adoptable children. In our country, traditionally, 
the adoptions were made in an extended family. Only 
after1997, and especially after 2001, with the creation 
of new structures and the initiation of new legislation 
to protect the children, the cases of national adoptions 
have increased and Romanian families have become 
more interested in adoption.

NGOs, especially those with origins abroad, were 
most active in adoption, increasing the number of 
adopted children and changing largely the traditional 
Romanian view on adoption. The exploration this ‘vi-
sion’, reveals that the major impediment met by Ro-
manian families in adopting a child is a material one; 
“We would like to adopt, if we were better off in ma-
terial terms”, that is what the majority of interviewed 
families tell us, in a survey taken in early 2009, in the 
counties of Timis, Arad, Hunedoara (Muntean, Bâr-
neanu, Negrea 2009).
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In our presentation we highlight the characteris-
tics that define the adoptive family, but without com-
paring it with non-adoptive families. The adoptive 
parents have been less researched so far (Lansford, 
Ceballo Abbey, Stewart, 2001). The comparison that 
we make will be based on the success of adoption. 
What is the difference between an adoptive family 
that has successfully achieved the ”lineage between 
adopter and adopted” and a less effective family in 
this process? In view of this presentation we consider 
that the success of the adoption lies in the child’s re-
silience. According to assessments made by Smith in 
2001 (apud Wiechelt Johnson, 2004), on a third of 
the resilience cases in a group of children reared in 
poverty and adversity, the protective factors which 
promote resilience  are:

• At least one close relationship with a model or 
a healthy attachment to the ones who takes care of 
them;

• An easy temperament, a good, warm nature, 
which would make them pleasant to the others;

• Friends at school and participation in interest 
groups  and in camps;

• A language and a capacity for reflection superior 
to the general level of their peers.

Our assessment shows all these factors even though 
here we deal only with the first factor, the child’s at-
tachment in relationship with his parent/s.

In our presentation, we will focus on the type of at-
tachment between the child and his adoptive parents. 
The whole literature on resilience (Werner & Smith, 
2001, Masten, 1994, in Johnson & Wiechelt, 2004) 
highlights the importance of the first links between 
the child and the persons that protect him (Bowlby, 
1984) in building child’s resilience.

2. FISAN PROJECT

FISAN project started in 2009, being a PNII ex-
ploratory research project,  funded by UEFISCSU.

The project is conducted by the Research Center 
of Child-Parent interaction (CICOP), the Faculty of 
Sociology and Psychology, UVT. Within the frame of 
the research targeting national adoptions, the condi-
tions to achieve adoption, the interaction between the 
adoptive parents and the adopted child interaction 
and the community representation on adoption, are 
seen in terms of the attachment theory. The purpose 
of this research is to know and understand the condi-
tions under which adoptions may be spared the risks 
of failure and also the extent to which adoptions can 
help develop resilience in children separated from their 
biological parents. The project benefits from coordina-
tion and collaboration on the part of the Department 
of Research from the University of Lausanne, led by 
the internationally recognized Prof. Blaise Pierrehum-
bert. FISAN is part of the international network initi-
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ated by Prof. Blaise Pierrehumbert, called “Adoption, 
adolescent attachment” which includes 12 universities 
in Europe, Canada, USA and Asia.

In this research, data collection is focused on ado-
lescents who had been  adopted at an early age and on 
their families. The research is of the transdisciplinary 
type, action-research.

This accounts for its immediate benefits for the 
participating families, since the researcher is an ad-
viser too who may recommend the family or adoles-
cent to a specialist service if it is in the interest of 
the children and their families. The teenagers implied 
in the project will benefit from their participation to 
an art-therapy camp that will support their efforts in 
self-discovery, a process  that is, perhaps more more 
difficult in the case of adopted children. Collaborative 
agreements have been initiated at government level 
with structures involved in child protection issues.

The attachment of the adopted child was investigated 
by means of a specific instrument: FFI (Steele, 2003). Re-
active attachment disorders are highlighted by  means of 
DAI (Smyk, Zeanah, 2004), modified by the Lausanne 
team. Both parents and children respond to a general 
questionnaire containing behavioral items specific for the  
Romanian version of the CBCL (Achenbach, 1981).

The family is assessed by means of an instrument 
called Parental Development Interview (PDI).

The objectives of the project are:
1. During the 3 years, a total of approximately 

150 foster families with young adolescents will ben-
efit from specialist support, in order to improve the 
relationship with their adopted child.

2. During the first year of the project, a total of 
about 15 young scientists will be trained how to 
handle research tools and to comply with the social 
rigors of research in the social human field.  

3. During the first year, the research battery will 
be translated and validated .

4. During the project, the volume of attention 
paid to and of  information available on adoption 
will double at all the 47 DGASPCs throughout the 
country and at the Romanian universities with so-
cial - human sections.

5. Following the project, new laws and structural 
reorganization will be developed in the domain of 
adoption.

6. The Romanian research in the socio-human do-
main will reveal, with this project, too, its capacity as 
serious partner at European and international level.

7. In the entire Romanian society, the problem 
of adoption will be represented in a way that should 
facilitate the success of future adoptions.

Changing the image of adoption in our social 
representation during  in valorization phase of the 
research is part of an important requirement aiming 
to implement European standards in child protection 
system in Romania. In a broader sense, the desired 
effect of our research will be a contribution to the sig-
nificant changes of attitude and parental functions in 
interaction with the child in Romania.

3.  BATTERY OF INSTRUMENTS USED 
IN ASSESSMENT

The theoretical framework of our research is the 
attachment theory, which brings into the psychology 
of human development, an ecosystemic and interac-
tionist vision.

The instruments of evaluation are:
• three qualitative interviews (FFI, PDI, DAI),
• CBCL (for the investigation of conduct disorder),
• School Success Profile questionnaire.
In this study, to highlight successful characteristics of 

families in the adoptions we will use two of these tools, 
both of them being qualitative interviews. One of them, 
(mainly FFI) is addressed to the child and the other 
one, mainly PDI, is addressed to adoptive parents.

Qualitative interviews

The interview as a method of investigation is one 
of the most important ways to understand our fellow 
beings. But, in order to find out about others by ask-
ing them questions, we, the researchers, “must always 
remember to treat them like people, our fellow beings” 
(Fontana, Frey, 1994). Only this way they will feel com-
fortable enough in order to disclose their lives in front of 
us. After the meeting an adoptive family, mother said at 
the end: “I was afraid that some important and preten-
tious people will come along and we will not know what 
to answer to their questions. But in fact, it was a pleasure 
to talk to you .... you are welcome to visit us again!”

1. The semi-structured interview for the parents 
of adolescents adopted during their early childhood. 
It is  created by adapting and combining three quali-
tative-type interviews: Parent Development Interview 
(PDI), developed by  Aber et al., Working Model of 
the Child Interview (WMCI) (part of the Child At-
tachment Interview’s developed by Target, Fonagy 
and Shmuel-Goetz, 2003) and Reflective Function-
ing, included in the last revised, variant of PDI.

The interview is made up of 60 questions divided 
into 6 sections:
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• Representation of the child,
• Representation of the relationship with the child,
• Emotional experience with parents,
• Personal history of parents with their own parents,
• Separation from the child,
• Representing the past and the future with child.
The interpretation of the answers is rather difficult in 

the sense of arranging all the data collected and then of 
sorting them according to several categories related to:

a. the emotional experience of parents: anger, 
sense of powerlessness of the need for help, the sad-
ness of  separation, guilt / embarrassment, joy / pleas-
ure and competence/ efficiency

b. child’s emotional experience (as it is perceived 
by his parents): anger, dependence / independence, 
sadness of  separation and joy / pleasure

c. the overall encoding and parental style: how 
parents reflect on (mentalize) the relationship with 
the child, parent’s consistency, the richness of percep-
tions and how they describe and talk about the rela-
tionship with their child. The parent style identified 
by the test can be: punitive, setting limits, inefficient, 
negotiating, permissive.

2. A semi-structured interview for the adopt-
ed youth. It is a tool created by compiling the two 
known assessment tools for children: Child Attach-
ment Interview (CAI) developed by Mary Target, 
Yael Shmuel-Goetz, Adrian Datta and Peter Fonagy 
(2003) and Friends and Family Interview, (FFI) de-
veloped by Howard Miriam & Steel (2003).

CAI representations assess security of the attach-
ment to both parents and the child’s overall mental 
state relative to the attachment.

FFI aims at the attachment representations, par-
ticularly the aspects of coherence in attachment re-
lationships.

Test items are:
• coherence
• function of reflection or mentalization,
•  understanding of feelings that are present within 

the significant relationships,
•  evidence of a secure paradise in relation with sig-

nificant figures,
• evidence of self-esteem,
• relationships with colleagues,
• anxieties and defense,
• differentiation of parental representations,
• classification of attachment by a nuanced score
• other items recorded during the assessment,
• non-verbal language encoding.

Attachment is the only relevant value for the topic 
of this presentation. Attachment is presented on two 
and respectively on four levels: autonomously secured  
attachment and insecure attachment with its 3 dimen-
sions: avoiding (resigning), preoccupied (ambivalent), 
disoriented / disorganized.

Each dimension has 4 assessment categories:
1 = absent,
2 = little evidence,
3 = average evidence,
4 = clear evidence.

4.  SUCCESSFUL ADOPTIVE FAMILIES: 
RELEVANT CHARACTERISTICS OF 
THE FAMILY / RESILIENCE

Attachment types presented in the assessed chil-
dren are less relevant as long as they are not compared 
with children raised in biological families. Given that 
the group studied is not statistically representative, 
the percentages are only indicative.

In the investigated group, 7 adopted children have 
a secure, self-contained attachment, which means 
that 7 foster families are full of success. Of course, 
that success depends not only on the family’s  abilities 
but also, to a large extent, on the period before adop-
tion. The longer the period that child lived outside 
the family, the more this period may influence the 
evolution of the child in his adopted family. Children 
from the research group were adopted at different 
ages, namely between 9 months and 4 years. This dif-
ference is extremely important especially because the 
early age was lived in places significantly different in 
terms of living conditions: either in the hospital, at 
the maternal assistant or in an institution with many 
children.

Our interpretation focuses, as we said, on the  
family characteristics in terms of paternity, trying to 
put the child’s attachment in relation to  their parents’ 
characteristics. Below, we present in tables the charac-
teristics of the parents as identified by the PDI.

It is surprising how, the emotional experience of 
the parents with their own parents in childhood has 
an impact on the relationship that they try to build 
with their adopted child. Although they are not  
always conscious of the importance of their anterior 
relationship with their parents in relation to their 
own child, and they often make  a poor and idealized  
presentation of their parents, how they relate to the 
child is modeled by that first relationship. 
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Often, during the interview, parents acknowledge 
similarities between their behavior with the child and 
that of their parents with them when they were chil-
dren, too.

As we have seen above, 7 children are recorded 
with secure attachment. In their case, the emotional 
experience of the parents in relation to the child looks 
like this (table 4).

Adoptive parents, in the case of children with se-
cure attachment, are characterized by a low level of 
anger felt and expressed in relation to the child and by 
the absence of hostility towards the child. These par-
ents are aware of their role in promoting the child’s 
attachment, they are warm in relation to the child and 
they love to interact with the child. These are homo-
geneous features evidenced at maximum levels.

In terms of parental sense of competence and con-
fidence that they have in relation to the child, parents 
are placed at higher rates. The parents’ need for sup-
port in these cases is not overwhelming, being con-

gruent with the best rates of parental competence. A 
single parent recognizes some need for support and 
a lower satisfaction with what he can obtain as as-
sistance. An interesting aspect of parental emotional 
experience  is the feeling of guilt towards the child. 
It never appears at a maximum rate, but it is absent 
in just one case. Therefore, some guilt over the child, 
the feeling that they did not do all they could for the 
child’s welfare is generalized in good adoptive parents 
but it is not overwhelming. Perhaps it gives impetus 
to the awareness and continuous improvement of the 
relationship with the child and also it is linked to the 
compassion and love for the child. As a mother said: 
“I think it would have been better for her if I did not 
have to work ... but I always explained to her that if 
I hadn’t worked and I had stayed at home with her 
all the time, we couldn’t have afforded everything she 
wanted to have which thus we could get...”

Consequently, the pleasure in interaction with the 
child, the warmth  in communication with the child, 

Value Secure
independent

Insecure
 avoiding

Insecure  
preoccupied

Disorganized/ 
disoriented

4 7 29% 2 8% 1 4% 0 0
3 7 29% 5 21% 3 12.5% 1 4%
2 2 8% 7 29% 3 12,5% 3 12.5%
1 8 33% 10 42% 17 71% 20 83%

total 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%

Table 2. Numerical and percentage presentation of the type of attachment in the evaluated

Val. Anger-level
%

Anger-  
expressed

%

Need of  
support

%

Satisfaction 
Support

%

Guilt Pleasure
%

4 0 0 0 0 1 4 7 29 13 54
3 5 21 4 17% 6 25% 8 33% 3 13%
2 12 50% 16 66% 10 42% 6 25% 8 33%
1 7 29% 4 17% 7 29% 3 13% 0 0

Table 3. Affective experience of parents

Competence
%

Trust
%

Disappoint- 
ment \  

desperation
%

Warmth
%

Aware-
ness and 

promoting 
attachment

%

Hostility
%

7 29 11 45 1 4 12 50 10 43 1 4
9 38% 5 22% 4 17% 5 21% 6 25% 4 17%
4 17% 6 25% 14 58% 6 25% 5 22% 3 13%
3 13% 2 8% 5 21% 1 4% 2 9% 16 66%
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without any hostility towards the child and the par-
ent’s conscious responsibility in promoting secure at-
tachment of the child, clearly characterize in terms of 
emotional relationship with the child, the profile of 
the parent whose child has a secure attachment. We 
must emphasize the fact that not only secured chil-
dren’s parents have those characteristics. This thing 
points out the importance of the children’s personal 
factors, taking into account their genetic potential 
and their first life experiences as the cornerstones of 
their connections with the adoptive parents. That is 
why, not only the parent’s qualities but also a little 
luck are necessary in order to build a happy destiny 
for the adopted child.

The way the child is perceived by his parent influ-
ences, of course, the parent’s emotional experiences in 
relation to the child (Table 3). Comparing the number 
of children with secure attachment (7) and the values 
that record the parent’s perception upon the child’s 
affectivity, the closest values are the values relative to 
the child’s affectionate manifestations. The significant 
values  in the perception of the child’s affectivity refers 
to the happiness of the child (67% +13% = 80%), total 
lack of aggressiveness on the part of the child (54%) and 
total absence of signs of the child rejecting the parent 
(50%). Comparing the absence of anger expression for 
the parent in relation to his child (66% +17% = 83%) 
with the high value of the child’s perception by the par-

ent as being happy (80%) we note that these values are 
very similar. Not to be neglected is the child’s lack of 
aggressiveness (54%) in relation to the weak manifesta-
tions of the parental anger (66%).

It is relevant how the foster parents outline an 
emotional picture of the child, in the case of those 7 
children with secure attachment. Studying the values 
in table 5 columns, we find out that a single column 
has uniform results, the one about the image that the 
parents have about their child’s aggression: no parent 
sees the child’s aggression in relationship with him, 
with the parent.

The last column shows that these children’s parents 
perceive but very weak signs of rejection behaviour 
in the child. They see manipulative behaviour in the 
child’s only in rare, limited circumstances, and they 
see their child as being generally happy and affection-
ate with them.

A third category of data provided by PDI refers to 
the overall impression that the assessor has on the en-
tire assessment. It is about coherence of information 
and data provided by parents, reported to the global 
atmosphere and data. The overall impression that the 
assessor has on the parental speech, shows us that 
the researched group is capable of a good description 
of the child (58%), has a high degree of consistency 
(55%), a remarkable mentalization of the relationship 
with the child (37% ) and a wealth of children’s per-

Nr. crt Anger- 
level

Anger-  
expressed

Need of 
support

Satisfaction 
support Guilt Pleasure

1 2 2 1 4 3 4
2 2 2 3 4 2 4
3 2 2 1 3 1 4
4 1 1 1 1 2 4
5 1 1 1 1 2 4
6 1 2 2 3 3 4
7 2 2 3 2 2 4

Table 4. Emotional experience of parents with children with secure attachment

Com-
petence Trust

Level of  
focusing 
on child

Disappointment \ 
desperation Warmth

Awareness and 
promoting  
attachment

Hosti-
lity

3 3 3 2 4 4 1
4 4 4 2 4 4 1
4 4 4 1 4 4 1
4 4 4 1 4 4 1
4 4 4 1 4 4 1
3 4 4 1 4 4 1
3 3 4 2 4 4 1
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ceptions (37%  + 37% = 74%). In other words, 74% of 
the adoptive parents “see” the child.

We can compare the overall picture represented by 
the 24 foster parents with the picture presented by the 
7 parents of the children with secure attachment.

Table 8 shows the maximum degree of mentaliza-
tion in relationship with the child. It is about the par-
ents who reflect on their relationship with the child, 
who have found and maintained an important place 
in their minds for the adopted child. Overall consist-
ency of these parents expresses their welfare in rela-
tionship with the child, the absence of discontinuities 
in interactions.

Moreover, the parents’ high mentalization about 
the relationship with the child is proved by the rich 
description of their child, thus proving to be experts 
in knowing the adopted child.

The parental style expresses a constant attitude 
in relation with the adopted child and is founded on 
certain principles of relating to the child, whose ori-

gins are often betrayed by the parents’ reports on their 
relationship with their own parents. For the entire 
group of parents, the style of the negotiating parent 
(33%) records  a value close to that of the children 
with secure attachment (29%). Does this aspect sug-
gest that at the adolescent age of the children, paren-
tal effectiveness is conditioned by the ability to see in 
the child a negotiating partner rather than a container 
of “parental wisdom and experience”?

Regarding children with secure attachment, the 
situation is as follows (table 10): Only the negotiator 
and the permissive style occur among parents whose 
children display secure attachment.

These styles prepare the child for the emotional 
and pragmatic family space, as partners in dialogue 
in searching for optimal solutions, as partners in suc-
cessful or less happy events. In the case of the permis-
sive style, the parent often grants the child freedom of 
expression which, meanwhile, shows great confidence 
in the child but may be seen as a source of risk, of 
exposure of the child.

Value Child aggression Child happiness Controls /manipu-
lates Affectionate Rejectant

4 0 0 3 13% 1 4% 8 33% 0 0
3 2 8% 16 67% 2 8% 8 33% 1 4%
2 9 38% 3 12% 11 46% 5 22% 11 46%
1 13 54% 2 8% 10 42% 3 12% 12 50%

Total 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%

Table 5. The child’s emotional experience reflected by his parent

Crt no. Child aggression Child happiness Controls / manipulates Affectionate Rejectant
1 1 3 1 3 1
2 1 4 2 4 1
3 1 3 1 4 2
4 1 3 1 4 1
5 1 3 2 4 1
6 1 4 1 4 1
7 1 3 2 3 2

Table 6. The child’s emotional experience reflected by his parent

          Table 7. Global Impression of evaluation

Value Relationship with the 
child Coherence Richness of 

perceptions
Describing the relation 

with the child
4 9 37% 13 55% 9 37% 14 58%
3 10 42% 4 16% 9 37% 7 29%
2 3 13% 7 29% 5 22% 3 13%
1 2 8% 0 0 1 4% 0 0

Total 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%
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Research in neurobiology in recent years, conclu-
ded on the best parental qualities on a healthy child 
development, structuring the following important as-
pects in interaction with the child (Siegel):

reflective dialogue
emotional communication
cooperation, collaboration
narration coherence
repairing of breaks.

Neurobiology demonstrates the veracity of attach-
ment theory concerning  the healthy development 
of children. Parents’ consistency, coherent narratives 
about  their own childhood told to the adopted chil-
dren, their ability to reflect on the child but also to 
establish a reflective dialogue, negotiating with the 
child, the lack of angry behaviours in relationship 
with the child and the perceived behaviour of parent 
rejection by the child, condition the repair of breaks.

Humour in the dialogue, cooperation in various 
activities, as it is explained by parents are as many is-

-
-
-
-
-

sues as have been pointed out in interviews by the 
parents whose children display a secure attachment.

5. STUDY OF CASE

The S. nuclear family, is composed of the two par-
ents and two adopted children; the two adopted chil-
dren have the same mother. The first adopted child, 
L., was 2 years old when she was adopted and now she 
is 14 years old. At that time, Mr. V.S. was 45 and Mrs. 
E.S. 39 years old. They had been married for a long 
time but they had not been  able to have children. Mrs 
S. has found her peace of mind in religion, and Mr. S. 
often resorted to alcohol as a coping method of deal-
ing with the problems that troubled his life.

He did not use to go to the church, but he did 
prevent his wife either from  participating to the serv-
ice or getting involved in the  humanitarian activities 
of the church. Without being rich, they could afford 
a certain material comfort. The father, a pensioner at 

            Table 8. Overall impression of the assessment for children with secure attachment

Crt no. Relationship with 
the child Coherence Richness of  

perceptions

Describing the 
relation with the 

child
Parental style

1 4 4 4 4 4 (negotiator)
2 4 4 4 4 4 (negotiator)
3 4 4 4 4 5 (permissive)
4 4 4 3 4 4 (negotiator)
5 4 4 3 4 4 (negotiator)
6 4 4 4 4 5 (permissive)

                Table 9. Parental style on the entire researched team

Crt no. Parental Style Number parents %
1 Punitive 2 8
2 Setting limits 4 17
3 Ineffective 4 17
4 Negotiator 8 33
5 Permissive 6 25

Total 24 100

Crt no. Parental style
1 4 (negotiator)
2 4 (negotiator)
3 5 (permissive)
4 4 (negotiator)
5 4 (negotiator)
6 5 (permissive)
7 5 (permissive)

                 Table 10. Parental style in the case of children with secure attachment
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the moment of the research, had studied for 8 years, 
then went to a  vocational school and worked as a 
driver, while the mother had studied for 8 years, too 
and had been a weaver until her retirement.

Mrs. S. had prayed to God to give her a child, and 
in spring that year she had a dream and a voice told 
her: “ What are you waiting for, it will come”. That 
dream brought great joy in the family and both hus-
band and wife were sure that they will have a child. 
The year went by and Mrs. S. did not get pregnant.

At one of the humanitarian activities of the church 
for Chrismas, Mrs. S. participated at the collection of 
food products and clothes for the children who were 
in care of the child protection system in the district. 
The representatives of the system directed the chari-
table offering to the placement families. Some of the 
parishioners accompanied the collected things and 
offered the good and clothes themselves to the chil-
dren and to the maternal assistants. Also, they took 
pictures with the people who accepted. One mother, 
a maternal assistant, had had a girl in her care for a 
couple months.

The little girl moved the church representative so 
much that he took a photograph , holding the child 
in his arms. The reason of taking those photos was 
to show them at the church gathering to all of the 
faithful, so that they could have the feeling of hav-
ing participated at the charitable activity until the last 
moment when the presents were given to the needy.

Mrs. S. saw the picture of the little girl about 
whom they probably discussed more, since she was 
the youngest child they met during that event.

Someone asked Mrs. S., who was examining the 
picture attentively, a rhetorical funny question: “Why 
shouldn’t you take this child?”. Mrs. S., who did not 
even think about it, put the picture down half irri-
tated because of the woman’s question. After a couple 
of months, Mrs. S. dreamt that she was standing in 
front of the imposing gate on whose frontispiece it 
was written: “Orphanage”. In her dream, she heard a 
voice telling her to enter because there she would find 
what she was looking for. Mrs. S. woke up very exited 
and she told her husband about the dream. They both 
realized that their fate was to adopt a child. Without 
any delay, the same week, they went to the child pro-
tection services in the district where they were told 
that there is a child under the age of two in maternal 
assistance that meets the adoption conditions. The 
two parents found themselves in front of the picture 
that Mrs. S. had previously examined.

Five years after that event, while the girl was al-
ready a schoolgirl, making her foster parents very 
happy, they found out that the girl’s natural brother 
was again abandoned by their biological mother. The 
same maternal assistant contacted Mrs. S., telling her 
about the boy. The parents immediately decided to 
adopt him, too to the greate satisfaction of Ms. S. who 
now had also a son.

At the moment of the assessment within the frame 
of the FISAN project, the girl L. was almost 14 years 
old and the boy N. was 6 years old. At the assessment, 
first, the mother and the children came, and next the 
father turned up making it easier for the researchers 
to perform their job without having to be attentive to 
N., who was not the objective of their research, and, at 
the same time to tolerate the interruptions from the 
evaluation process due to the fact that the mother and 
the girl L. had to answer N.’s questions.

The meeting began with initial questions like 
the one about changing the baby’s name. “Have you 
changed the child’s name after adoption?” and the 
mother’s answer came immediately: “no, she has the 
name given by her mother: Iulia”. After a couple of 
seconds she asked the little girl to give some attention 
to her brother, by calling her “L”. I reacted asking her: 
“ You have said that you didn’t change the name?”. 
Answer: “We haven’t changed the name in the papers, 
but we use to call her “L”, which is a name that we 
took from a song!” We have later noticed that the lit-
tle girl recommends herself “L”. So, the new name had 
a strong meaning for the parents, it is used by every-
bod and is the one that the little girl internalized.

When she was asked about the reason of the Adop-
tion, she sobbed and she did not know how to begin. 
With a self righteous attitude, the little girl pushed 
her from the back and said: “ Speak at once!” then the 
mother started by saying: “ You see madam, I dreamed 
of this little girl and I knew she would be ours, it was 
God’s work...” and the she told us the story of her 
dreams.

During her telling us the story, the little girl was 
watching her bright and severe eyes so that she did not 
forget any details. There was her birthday, her identity, 
every detail was important. In their community she 
had often had to stand up for her children, who were 
called “orphans” or “gypsies” and they were banished 
from the village fountain. Both the mother and the fa-
ther did two things: they went to a confrontation with 
the persons that were aggressive with their children 
and advised the children not to frequent those places. 
At school, the girl is a prize-winner, which seemed to 
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be wonderful for the parents, who had a limited edu-
cation. From the little girl’s perspective, the relation 
was based on security, love and participation.

Being an adolescent, she sometimes had a critical 
attitude, as if she were an important person, whose 
opinion mattered. Although he was a church-goer 
now, the father used to drink on certain occasions. 
The only person of which he felt embarrassed was the 
little girl. The father was an enterprising, resource-
ful person, who went to work in Italy for couple of 
months, but he came back because he could not stay 
away from his family; then, they opened a store in 
the village, where they all work, including the girl, but 
only when and for how long she wants.

The FFI examination of the girl, lead us to the 
conclusion that she had an autonomous secure at-
tachment. The general coherence was situated at 
a maximum rate, with a high degree of truth in her 
statements, with many examples concerning her rela-
tions with other people, told in a natural, sometimes 
funny way and she used to be very agreeable for the 
interlocutor. Having a high level of coherence, the 
girl presented minimum signals of defence and anxi-
ety. Her behaviour was backed by a very good men-
talization and reflection, so that she had a dynamic 
perspective upon  relationships with others and with 
herself, with a vision of the changes that had appeared 
and will appear in time.

This feature makes her capable of understanding 
the others’ vision upon things and upon herself, the 
feelings and emotions that are specific for the rela-
tionships with the significant persons. Last but not 
least, her great capacity for reflection placed among 
the prize-winning children in her class. In all her re-
lations with her mother, her father, her best friend 
Claudia, L. maintains the feeling of security and com-
fort. She makes the difference between each parent’s 
role and she establishes different relationships with 
each of them in the most efficient way possible, with 
comfort and trust. A good self-esteem, that material-
izes itself, according to FFI, in her social skills, school 
competences and abilities evidenced by the PSS, in 
the genre identification, manifested by her feminine 
preoccupations that are typical for her age and in the 
presence of references to her bodily image and to the 
different parts of her body. She described herself as 
being: “jovial”, “honest” and “hardworking”.

The relationship with her friend is fine although 
she has the capacity of a critical evaluation.

Mother’s PDI examination was in perfect tune 

with the girl’s assessment  results. Although she had 
a low level of education (8 classes), the mother dem-
onstrated a capacity for reflection and symbolization 
encountered only rarely. The statement of some anger 
feelings in her relationship with the child was made 
at a temperate level, occurred rarely and was accom-
panied by funny judgements about herself and her 
adolescence. Although she did not state  the need for 
support and the incapacity of coping with the paren-
tal undertaking, she was always aware of the perma-
nent support from her sisters and her neighbours. She 
confessed with a guilty feeling the punitive behaviour 
that she had toward the child in a circumstance that 
she considered being dangerous for the child. The en-
tire interview was a proof of her joy of having a child 
and also of her happiness that the child brought into 
their life, of the positive changes that occurred in the 
relationship with her husband and also with her father 
after the adoption. She felt confident and competent, 
sure of her capacity to cope with difficult situations. 
Her life was centred around the child, without mani-
festing any disappointment at the thought that the 
girl might have secrets from her at that age.

She proved to be a warm parent, without hostile 
manifestation toward the child, facilitating largely the 
development of secure attachment of the child. She 
presented the girl as a happy, loving child, without 
any aggressions, control or handling behaviour. She 
did not feel rejected by the girl in any circumstance, 
although she admitted that she might have some se-
crets concerning the preoccupations specific to the 
girl’s age. The entire interview had a high degree of 
coherence, with a profusion of perceptions about the 
relationship with the child and an amazing capacity 
of reflection on the relationship.

Discussing about their relationship, she said: “We 
get along very well, we trust each other, she listens to 
me, she is friendly and secretive… when we want to do 
something without her father’s knowing …” The pa-
rental style is one of negotiation which facilitates the 
child’s maturity as well as the development of a feeling 
of competence and self esteem within the child. 

6.  DISCUSSION

What have we learned from assessments up to this 
point about foster families, assessment tools, children 
adopted:

We discuss the preliminary results obtained in the 
project FISAN on the 24 cases of foster families and 
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they feel the need of these stories being retold so that 
their foster parents’ stories become their own stories. 
They follow-up the mother’s and the father’s child-
hood through those stories that bind them into the 
depth, at the beginning of their parents lives of that 
family. In that way, they found their place and their 
identity. A relevant element is that, in most of the cas-
es, foster parents change the child’s name, although 
they do not change it in the papers. They name the 
child and the child identifies with the new name and 
thus he identifies with the foster family.

It goes without saying, that the parents see the 
resemblance of the child within themselves and the 
child, in turn, sees himself similar to his parents. The 
parents are not perfect, flawless persons, who are hard 
to please. They had been children too, they had made 
mistakes so, that may happen, it is allowed not to be 
perfect without loosing the loved ones’ affection.

This gives a secure, relaxing feeling of trust into 
the others.

This first identity, which the child builds up in his 
foster family by gathering values, attitudes, behaviours 
is at the same time assumed assertively and entirely 
by the parents, like an extension, a favourable, healthy 
development of the family. Now, the parents and the 
child become capable, as a family unit, to cope with an 
eventual rejection on the part of the community.

In two of the seven cases of children with secure 
attachment, the parents stand up for the defence of 
their children in front of the community with the 
feeling that they are defending themselves. One of 
those cases is detailed in the case study we presented 
previously, and in the second case, the mother goes to 
school and to the bishopric for an unfair punishment 
of the girl during the religion class.

The reflection capacity of the parent it is also dis-
tinguished by the parental style. When the parent is 
capable to negotiate the decisions, the limits, the ex-
pectations with the child, the latter has good chances 
to become responsible, autonomous, tolerant toward 
interdictions and frustrations.

To this healthy practice of negotiation in the rela-
tion parent - child, the humour element can be added. 
Families with children having a good self esteem, par-
ents and children joke together, they share the mo-
ments of joy. Humour is known as a coping element 
(Ionescu, Jacquet, Lhote, 2002) but how many parents 
know and understand the importance of the enter-
tainment, laughter and buoyancy moments spent in 
the company of the child. In the most unhappy adop-

7 cases in which the child has a secure attachment,  
in the context of specialty literature and emphasizing 
that the number of families in our study is not statisti-
cally significant.

The resilience is based on the quality of family re-
lations and on the comfort state of the parents and 
children (well-being) and not on the family type: bio-
logical or adoptive (Lansford, Ceballo, Abbey, Stew-
ard, 2001).

The basic condition for the assessment of the qual-
ity of the relation  is the parent’s capacity for reflection 
about himself, about the child and about his relation 
with him; also there are the relationships with the oth-
ers: the other half, his own parents, the community.

This reflection capacity, practiced and expressed in 
interaction with the child, is a good model for the 
child of relating and reacting to the world in general, 
or to a problem situation, in particular.

Our research suggests that the favourable paren-
tal style of developing a secure attachment is the ne-
gotiator one. This is in consent with the adolescent 
psychology theories. The adolescent needs a partner 
parent, capable to respect his opinion and validate his 
age specific necessities.

The most successful adoptions with resilient chil-
dren and well-anchored in their relations with the 
parents, bring to us coherent parents, with a good 
perception of and respect for the child and also the 
feeling of child’s value in their lives. Thus, the mother 
of a secure attachment child, confesses that the ap-
pearance of the child led in the family to increased 
family wealth, including the couple’s life: “We came 
home from work and stayed like two ground squirrels. 
We had nothing to do and we were bored”.

It is interesting to note that, in successful adoption 
cases, where the children develop a secure attachment, 
the parents often tell the children, in daily ritual mo-
ments of the ordinary life, episodes from their own 
childhood as if,  in that way, they wish to pass on to 
them the profound inheritance of their own child-
hood, from their original family. Thus they fit the 
adopted child into their own story and bring him 
to the riverbed of their lives. The mother of a secure, 
steady attachment says: “ when she was little, I had 
to tell her about the things I have done when I was 
a little girl. As if she had an obsession about it. I had 
to tell the events over and over again, to repeat the 
phrases...”

What were the children’s reactions to the foster 
parents childhood stories? They ask for these stories, 
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tion cases, the children are bantered by the parents, 
they are ridiculed and brought to silence by a feeling 
of incompetence.

This kind of parent manifests a high degree of 
hostility in front of the child, even though they do 
not recognize it. Irony is an aggressive, violent mani-
festation that makes the other the target of one’s ver-
bal attacks. A child who is bantered by his parents is 
emotionally abused and aggressed. Unfortunately, we 
have met this kind of situations, in two cases the chil-
dren becoming patients of mental health clinics.

The healthiest children are those who have extra-
curricular activities (music, sport). They also have a rich 
social network of friends clearly outlined. This network 
supports and contributes to the welfare of the child.

In cases where the parents pretend exceptional 
school results from their child and they are dissat-
isfied with the child’s performance, the children are 
bashful, uncertain even when they manage to have the 
results that the parents pretend. Also, we can notice 
that those children describe themselves in the terms 
the parents describe them. The parents expectations 
when they are insistently expressed (“I want him to 
respect me, not to misbehave, not to answer me back”) 
incur adverse reactions on the part of the child. In two 
of those cases, parents admitted that they have threat-
ened the child with sending him back to the orphan-
age and, in another case, parents admitted that they 
have thought to give up their bringing up the child.

Generally speaking, the adoptions are made when 
the parents are at an advanced age. But the experience 
proves that the most successful adoptions are those 
where the parent is capable to play with the child and 
has the energy and enthusiasm for play and for new 
discoveries.

Probably the most serious conflicts appear from 
some parents’ desire to control the child extra-family 
relations. Those parents feel betrayed by their children 
if they have close relationships with persons outside 
the family circle, even with classmates.

The parents accuse the child, in such cases, of lack 
of loyalty towards them.

In most of the secure attachment cases, parents 
complain of the children’s “ shyness”, of their retiring 
into their selves in troubled moments. We know it 
from specialist literature that a sign of  a child with 
the insecure attachment, who is disoriented and dis-
organised is the social indiscrimination, the fact that 
he leaves with the first person who asks him to do so. 
The children with secure attachment, like any other 
child, probably, act exactly the opposite way; they are 

shy. The timidity is not only accused by the parents, 
but it is also imprinted by the child in the self-portrait 
that he sketches out. In some of the cases (3 out of 
24) children develop a behaviour of writing to their 
parents if conflicts or discontents about the interac-
tion appear. This behaviour has a maximum reflection 
and mentalization potential, so that this “strangeness” 
recorded by the parents with amusement is, in fact, 
the sign of the child’s reflection capacity, which is life 
saving in stress situations.

In the most difficult cases, children reject the ques-
tions addressed to them from the interview. Probably 
the most unhappy adoption situation brought us to 
a child who rejected four of the questions with the 
wording:” May I not answer this question?”

The child’s easy temper is very important to the 
success of the adoption. The changes brought about 
by adolescence put the parent in front of a novel situ-
ation. Thus, we believe that the assessment made by 
the research determined in parents a higher level of 
awareness of the age characteristics of the child, with 
all of the changes that are likely to occur.

In all the secure attachment cases, there is a pet in-
side or outside the house with whom the child plays 
with pleasure. In a family, to the question: “where do 
you go when you are angry?” a little girl answered: ”to 
Pilu”( this was her dog). It is interesting that the family 
was aware of the little girl’s behaviour. Maybe it helps if 
we mention that in the case, the mother did not mani-
fest physical tenderness and she, herself, came from a 
childhood dominated by a selfish mother, whom she 
accused of “ not seeing her” when she was a child be-
cause she was concerned only with herself ”.

Last but not least, we must underline a remarkable 
fact: we know that The child’s welfare it is accompa-
nied by a good physical health. In all of the cases of 
secure attachment the children are healthy and have a 
good resistance to states of illness.

Often the parent tells about the deplorable physi-
cal condition that the child had when he came into 
the family, and recognizes the gradual improvement 
of his  immunity in time.

In the cases of children with secure attachment, 
although the invitation to assessment procedures was 
addressed to only one of the parents, and although 
only the mother was expected, in most of the cases, 
the fathers came, too. Sometimes their participation 
to the assessment was insignificant, some other times 
they brought explanations and important nuances.  
That was a proof for us of the importance of the ad-
opted child for the foster family.
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