
 

 

    
   

 

   
    

  

  
    
   

 
 

   
      
      

 

     
 

 

    
 

    

   
   

  
 

  
  

     

  

TOTUL DESPRE ADOPTIA UNUI COPIL  

ADOPTIA este operatiunea juridica prin care se rup legaturile biologice anterioare si se creaza 
legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturile de rudenie intre adoptat si 
rudele adoptatorului. 

Cadrul juridic in materia adoptiei a fost revizuit in sensul redefinirii notiunilor de adoptie interna 
(cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania, fara absente mai mari de 3 luni in ultimele 12 
luni) si adoptie internationala (cetateni straini sau cetateni straini stabiliti pe teritoriul altui stat). 

De asemenea, o serie de dispozitii ce vizeaza conditiile de fond ale adoptiei au fost corelate cu 
Noul Cod Civil. Noile reglementari ofera solutii pentru ca anumite categorii de copii, cum 
este cazul celor cu parinti necunoscuti, sa poata fi mai repede adoptati. Astfel, copiii cu 
parinti necunoscuti pot fi declarati adoptabili dupa 30 de zile de la emiterea certificatului 
de nastere. Este reglementata, de asemenea, situatia copiilor aflati in sistemul de protectie 
sociala, fata de care parintii manifesta dezinteres timp de un an, astfel incat acesti copii sa 
poata fi declarati adoptabili dupa un an in cazul cand Directia de Asistenta Sociala constata 
clar ca nu a existat nici o legatura intre copil si familia biologica si ca nu exista posibilitati 
de reintegrare a lui. 

O alta reglementare importanta se refera la introducerea probei ADN-ului in cadrul procedurii de 
incuviintare a adoptiilor unor copii care provin din relatii extraconjugale ale sotiilor. 

CINE POATE ADOPTA UN COPIL? 

Orice persoana sau familie care a fost atestata ca apta sa adopte un copil. In acelasi timp, trebuie 
indeplinite cateva conditii de fond, printre care : 

» adoptatorul trebuie sa fie cu cel putin 18 ani mai in varsta decat adoptatul; 

» adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantii morale si conditii 
materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului; 

» persoanele care nu au capacitate deplina de exercitiu, precum si persoanele cu boli psihice si 
handicap mintal sau cei cu consum illicit de droguri nu pot adopta; 

» doua persoane nu pot adopta impreuna, nici simultan si nici succesiv, cu exceptia cazului in 
care sunt sot si sotie; 

» doua persoane de acelasi sex nu pot adopta impreuna un copil. 

PRIORITATEA LA ADOPTIE 



   
   

 
 

 
 

    

   
    

  
  

  
  

   
       

 

  
    

       
  

    
   

 

      
 

    
 

  

   

 
  

     
    

    
 

In adoptie se acorda prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse si altor persoane 
alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, in 
masura in care acest lucru nu contravine intersului sau superior (exemplu: aici putem regasi 
situatia asistentilor maternali). 

PASII NECESARI DE URMAT IN PROCEDURA ADOPTIEI DE CATRE O 
PERSOANA/FAMILIE 

» informarea si consilierea prealabila asupra procedurii adoptiei la sediul DGASPC; 

» depunerea dosarului de evaluare in vederea obtinerii atestatului de persoana/familie apta sa 
adopte cu documentele indicate de catre reprezentantii DGASPC - Compartimentul Adoptii si 
prevazute de legislatia in vigoare, respectiv Legea 233/2012 privind regimul juridic al adoptiei si 
Normele Metodologice de aplicare a acestei legi; 

» evaluarea persoanei/familiei in vederea obtinerii atestatului (atestat care este valabil 1 an de la 
data emiterii cu posibilitatea prelungirii in conditiile legii). Evaluarea are o componenta sociala si 
una psihologica, precum si intalniri/consilieri in grup ce vizeaza pregatirea pentru asumarea in 
cunostinta de cauza a rolului de parinte. Evaluarea se realizeaza pe o perioada de pana in 120 de 
zile; 

» potrivirea dintre un copil adoptabil si persoana/familia atestata, ca apta fiind sa adopte. 
Potrivirea este o etapa premergatoare incredintarii in vederea adoptiei prin care se identifica si se 
selecteaza cea mai potrivita persoana/familie atestata ca fiind apta sa adopte, care raspunde 
nevoilor identificate ale copilului. In momentul de fata, Oficiul Roman pentru Adoptii initiaza 
procesul de potrivire dintre un copil si o familie, iar directiile continua aceasta etapa prin 
facilitarea intalnirilor intre copil si familie, acordandu-se prioritate acomodarii acestora si ulterior 
dezvoltarii unei relatii de atasament; 

» incredintarea in vederea adoptiei pentru o perioada de 90 de zile – perioada in care copilul 
locuieste efectiv la domiciliul persoanei/familiei adoptatoare. In aceasta perioada, directia de la 
domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre 
acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat, intocmind in acest sens rapoarte bilunare, 

» incuviintarea adoptiei, 

» monitorizarea postadoptie pentru o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintare 

PRIMUL PAS: MOMENTUL IN CARE CUPLUL IA DECIZIA SA INFIEZE UN COPIL. 
CE TREBUIE SA FACA PENTRU A OBTINE ATESTATUL DE FAMILIE APTA SA 
ADOPTE UN COPIL? 

1.	 sa se adreseze DGASPC-ului pe a carui raza teritoriala domiciliaza pentru a beneficia de 
informarea si consilierea prealabila asupra procedurii adoptiei, semnarea raportului de 
informare asupra procedurii adoptiei si preluarea listei cu actele necesare intocmirii 
dosarului de evaluare, 



   
   

    

 

 
 

 

   
 

  
  

  

 
 

    
  

 
   

  

   

   
       

      
 

  
     

   
  

 

   
  

 
  

  
 

  
  

 

2.	 verificarea documentelor, precum si identificarea eventualelor interdictii la adoptie se 
realizeaza de catre un consilier juridic in termen de 10 zile de la inregistrarea cererii, 

3.	 participarea si colaborarea la activitatile de evaluare si consiliere 

SE FACE O EVALUARE A FAMILIEI ADOPTATOARE IN MAI MULTE ETAPE? 

» evaluarea parintelului potential adoptator se realizeaza atat la nivel individual si de cuplu cat si 
la nivel de grup cu alte persoane/familii care doresc sa adopte, care impart aceleasi probleme, 
situatii de viata, dorinte, etc., 

» de asemenea evaluaera si consilierea este realizata atat din punct de vedere social prin 
intrevederi individuale cu asistentul social din cadrul compartimentului de specialitate, care va 
analiza si sistemul de sprijin cat si cu psihologul care va analiza profilul psihologic, resursele 
disponibile, motivatia familiei si pregatirea persoanei/cuplului pentru asumarea rolurilor de 
parinte in adoptie 

CARE ESTE PASUL URMATOR? CUM SE FACE POTRIVIREA INTRE COPIL SI 
FAMILIE ? 

» dupa finalizarea activitatilor de evaluare si consiliere, persoana/familia potential adoptatoare 
primeste o copie a raportului final de evaluare in care sunt mentionate observatiile si 
recomandarile specialistilor compartimentului adoptii, iar ulterior directorul institutiei elibereaza 
atestatul de persoana/familie apta sa adopte. Informatiile relevante despre familie se introduc in 
Registrul National de Adoptii, 

» in baza informatiilor detinute de catre Oficiul Roman pentru Adoptii despre 
persoanele/familiile atestate la nivel national si copiii declarati eligibili pentru adoptie inscrisi in 
Registrul National de Adoptii, printr-un sistem informatizat se realizeaza potrivirea la nivel 
teoretic. In acest sens, Oficiul ia in calcul anumite criterii (daca exista rude pana la gradul IV care 
doreste sa adopte copilul, daca copilul are viata de familie cu o durata de cel putin 6 luni cu o 
persoana/familie adoptatoare, daca copilul are frati/surori adoptati/adoptabili, judetul de 
domiciliu al copiilor si al familiilor, varsta copilului corelata cu varsta pentru care este pregatira 
familia sa adopte un copil, originea etnica a copilului, sexul copilului,limba vorbita de copil si de 
familia adoptatoare, starea de sanatate a copilului si nivelul de dezvoltare al acestuia si 
capacitatea familiei de a raspunde nevoilor unui copil cu o anumita stare de sanatate/un anumit 
nivel de dezvoltare), 

» dupa transmiterea listei de catre Oficiul Roman pentru Adoptii catre DGASPC cu un numar de 
cel mult 10 adoptatori/familii adoptatoare pentru fiecare copil, DGASPC-urile continua potrivirea 
teoretica luand in considerare anumiti factori cheie clar definiti de legislatia in vigoare, 
urmarindu-se in primul rand interesul superior al copilului (exemplu de factori cheie: din 
copilaria timpurie (0-1 an), din istoria copilului, diferentele dintre varsta cronologica si varsta de 
dezvoltare, originea etnica si cultural, religia, limba, nevoi de sanatate, nevoi emotionale, 
comportamentale, inclusive tulburari de atasament, nevoi educationale, principalele trasaturi de 
personalitate, interese, aptitudini, trasaturi fizice, dorinte exprimate de copil in legatura cu 
adoptia, factori geografici si de mediu, componenta familiei celei mai potrivite nevoilor 
copilului), 



 
    

  
  

  

 
 

     
 

   
 

  
  

 

 

  
  

   
  

 
 

 
  

    
  

  
 

  

     

 

» dupa selectarea celei mai potrivite persoane/familii adoptatoare, Compartimentul Adoptii 
sprijina intalnirile dintre copil si persoana/familia adoptatoare atat in mediul de viata al copilului 
cat si in afara acestuia, furnizeaza informatii cu privire la carcaterisiticile, nevoile si istoria 
copilului, oferind suport necesar pentru a putea depasi/clarifica eventualele ingrijorari 

DUPA ACEASTA FAZA ESTE INCREDINTAT COPILUL IN VEDEREA ADOPTIEI ? 

Da. In termen de 5 zile de la finalizarea Raportului final de potrivire, directia in a carei raza 
teritoriala este situat domiciliul copilului prin intermediul compartimentului de specialitate 
(exemplu: juridic), sesizeaza instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in vederea 
adoptiei. 

Mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare se realizeaza in baza unui certificat de grefa 
(exemplu: chiar in ziua procesului) 

Pe toata durata perioadei de incredintare in vederea adoptiei (90 de zile), Compartimentul Adoptii 
urmareste evolutia copilului si relatiile dintre acesta si familia adoptatoare, realizand, in acest 
sens, vizite bilunare. 

CUM SE INCHEIE ETAPA: 

La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, Compartimentul Adoptii intocmeste un 
raport final, in care se evidentiaza modul in care s-a adaptat copilul noului mediu de viata, 
propunerea vizand incuviintarea adoptiei. Acest raport impreuna cu alte acte cuprinse in legea 
adoptiei se transmite instantei judecatoresti. 

CAT TIMP E MONITORIZATA FAMILIA DUPA CE ADOPTIA A FOST 
INCUVIINTATA SI IN CE CONSTA MONITORIZAREA ? 

» conform legislatiei in vigoare, monitorizarea postadoptie se realizeaza trimestrial pentru o 
perioada de cel putin 2 ani, 

» in aceasta perioada se urmareste evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si 
adoptator/familia adoptatoare si se intocmesc rapoarte trimestriale, 

» la incheierea perioadei de monitorizare postadoptie se realizeaza inchiderea cazului, situatie 
transmisa, ulterior, Oficiului Roman pentru Adoptii. 

CAT DUREAZA DE FAPT SA INFIEZI UN COPIL ? 

Aproximativ 1 an de zile de la depunerea cererii de evaluare si pana la incuviintarea adoptiei. 

ESTE PROCEDURA ADOPTIEI UNA GREOAIE ? 



    
 

     

   
  

 

   

   
   

 
   

  
 

    
  

    
 

       
 

 

 

    
 

 

 

  
 

 

 

Durata unei adoptii si succesul procesului depinde in primul rand de asteptarile si pregatirea 
adoptatorilor. Pentru copiii din sistem sunt preferabili persoane sensibile, empatice, fara 
prejudecati, doritoare sa formeze comuniune familiala alaturi de copii din sistemul de protectie; 

Actualmente sunt mai clare conditiile in care se propune deschiderea procedurii adoptiei pentru 
un copil din sistem, insa drepturile si aportul parintilor biologici si a rudelor pana in gradul IV, nu 
sunt sterse. 

POT OPTA PARINTII PENTRU O ANUMITA VARSTA, DE UN ANUME SEX, etc. ? 
POT ALEGE COPILUL PE CARE SI-L DORESC, SI AICI MA REFER LA CULOAREA 
OCHILOR, A PARULUI, A INALTIMII? 

Initial fiecare cuplu se prezinta cu profilul unui copil imaginar pentru care ei se simt pregatiti. Pe 
parcursul activitatilor de consiliere sunt furnizate informatii vis-à-vis de realitatile copiilor din 
sistemul de protectie. De aceea in urma activitatilor de consiliere, majoritatea parintilor isi 
echilibreaza asteptarile fata de viitorul copil adoptat, se orienteaza spre identificarea propriilor 
resurse pe care le poate pune la dispozitia copilului ca si orice parinte obisnuit. Prin urmare, 
familia isi stabileste prioritatile altfel decat cele cu care au venit initial. Intelegem prin asta ca 
devine, de exemplu, prioritate sanatatea sau potrivirea temperamentala decat varsta sau aspectul 
fizic. 

DUPA CE UN COPIL A FOST ADOPTAT DE O FAMILIE, IAR PARINTII SAI 
NATURALI VOR SA IL CONTACTEZE, LE ESTE PERMIS? 

Actul adoptiei este un act confidential. Parintii firesti sau rudele biologice ale persoanelor 
adoptate pot obtine informatii cu caracter general vizand persoana adoptata numai daca exista 
acordul expres al acesteia sau, dupa caz, al persoanei sau familiei adoptatoare (exemplu : in 
adolescenta are o problema de sanatate grava care se trateaza prin transplant). Dupa dobandirea 
capacitatii depline de exercitiu, adoptatul poate solicita Tribunalului sa-i autorizeze accesul la 
informatii despre parintii biologici. 

DEZVALUIREA SECRETULUI ADOPTIE 

Adoptatorii sunt obligati sa informeze gradual copilul ca este adoptat. In perioada de pregatire se 
realizeaza consilierea viitorilor parinti in ceea ce priveste comunicarea despre adoptie cu copilul 
adoptat in functie de varsta acestuia. 

Baza legislativa si actele necesare pentru adoptia unui copil pot fi consultate/descarcate din 
link-ul de mai jos: 

http://www.prostemcell.ro/articole-utilitate-publica/totul-despre-adoptia-unui-copil.html 

http://www.prostemcell.ro/articole-utilitate-publica/totul-despre-adoptia-unui-copil.html

