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Capitolul 1  

Nevoile copilului şi abilităţile parentale 
 

1.1 Copiii şi nevoile lor de bază 
 

În literatura de specialitate sunt evidenţiate, ca o particularizare a nevoilor umane 

formulate de Abraham Maslow, următoarele nevoi de bază ale copilului1 

a) Nevoia de dragoste şi securitate; 

b) Nevoia de experienţe noi, de stimulare; 

c) Nevoia copilului de a fi apreciat şi de a-i fi recunoscute capacităţile; 

d) Nevoia de responsabilităţi; 

e) Nevoi de bază, fiziologice ale copilului. 

 

 a) Nevoia de dragoste şi securitate 

 Reprezintă o nevoie permanentă în copilărie, dar la vârsta mică este nevoia cea mai 

importantă. Prin această nevoie, copilul îşi construieşte ataşamentul faţă de cei apropiaţi, fiind 

condiţia dezvoltării unui sine şi a unei personalităţi sănătoase.  Dacă este împlinită de către 

părinţii copilului, acesta îşi dezvoltă abilitatea de a reacţiona şi a răspunde la dragostea care i 

se dă, şi mai târziu poate deveni un părinte iubitor. Totodată, viaţa stabilă a familiei, cu 

continuitate în trecut, prezent şi viitor dă copilului şansa construirii unei identităţi clare. 

 b) Nevoia de experienţe noi, de stimulare 

 Experienţele sunt condiţia dezvoltării mentale cognitive a copilului aşa cum hrana bună 

calitativ şi cantitativ condiţionează dezvoltarea fizică. 

 Jocul şi limbajul sunt cele mai importante activităţi ale copilului în sensul trăirii de 

experienţe noi. În joc, copilul explorează lumea şi îşi dezvoltă mecanismele de coping cu 

situaţiile provocatoare ale realităţii. Din această experienţă de cunoaştere a lumii, copilul îşi 

dezvoltă lumea lui internă, care este o reflectare a celei externe impregnată, colorată cu 

sentimente trăite în momentul în care a descoperit-o. 

Calitatea experienţelor cognitive şi afective ale copilului depinde de calitatea adultului 

care îi acompaniază experienţele. Entuziasmul, interesul adulţilor faţă de încercările copilului 

 
1 Muntean A. 2001, Familii şi copiii în dificultate, Timişoara, Ed. Mirton, pp. 23-27; Fundaţia Internaţională pentru 

Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugrăvescu” (2015), Manual de formare pentru supervizori şi consultanţi ai 

familiilor de plasament, disponibil la: http://www.ficf-romania.ro/images/pdf/Manual-de-formare-pentru-

supervizori-si-consultanti-ai-familiilor-de-plasament.pdf , pp. 18-22.    

http://www.ficf-romania.ro/images/pdf/Manual-de-formare-pentru-supervizori-si-consultanti-ai-familiilor-de-plasament.pdf
http://www.ficf-romania.ro/images/pdf/Manual-de-formare-pentru-supervizori-si-consultanti-ai-familiilor-de-plasament.pdf
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sunt contagioase, la fel ca şi rigiditatea, lipsa de interes, blazarea care pot diminua dorinţa 

copilului de a cunoaşte lumea.  

c) Nevoia copilului de a fi apreciat şi de a-i fi recunoscute capacităţile  

Recompensa pe care o dă adultul, prin care recunoaşte meritele copilului, este 

importantă pentru stima de sine a acestuia, dar şi pentru atitudinea faţă de sarcini şi faţă de efort. 

Această recunoaştere a meritelor copilului trebuie să vizeze în special efortul depus şi nu 

rezultatul obţinut. Adultul trebuie să cunoască bine capacităţile copilului astfel încât aşteptările 

sale să permită copilului trăirea succesului în urma unui efort depus. Un copil care este respectat 

de adulţii din jur va creşte cu sentimentul valorii şi respectului de sine iar conduita lui va fi în 

limitele acestui respect.  

d) Nevoia de responsabilităţi 

Prin satisfacerea acestei nevoi se dezvoltă autonomia copilului. Responsabilităţile cresc 

pe măsură ce copilul creşte şi dau acestuia sentimentul puterii lui, al libertăţii în acţiunile 

propuse. Asumându-şi responsabilitatea pe măsura capacităţilor lor, copiii învaţă în acelaşi timp 

regulile, tiparul după care se face un anumit lucru, ce este permis şi ceea ce nu este permis.  

e) Nevoi de bază, fiziologice ale copilului 

Atunci când copilul este mic, adultul răspunde în totalitate de cunoaşterea şi satisfacerea 

acestor nevoi. Mai târziu, copilul poate să ceară ceea ce are nevoie şi rolul adultului devine unul 

de ghid, îndrumându-l pe copil prin informaţii corecte. Ulterior, atunci când părintele şi copilul 

se zbat pentru un scop comun, pentru satisfacerea nevoilor comune, ei pot deveni parteneri.  

Greşelile pe care le fac adulţii în satisfacerea nevoilor copilului pot distorsiona dezvoltarea lui. 

Copiii care cresc în familii tensionate, chiar dacă sunt iubiţi de părinţi, dezvoltă tulburări 

emoţionale şi comportamente antisociale. Un copil tratat cu ostilitate de către părinţi este rănit 

de aceştia şi ostilitatea se va perpetua de la o generaţie la alta. Căci ceea ce nu ai primit nu poţi 

oferi mai departe. 

Alţi autori au descris următoarele nevoi esențiale ale copilului2  

a) Nevoia de relații de îngrijire permanente 

b) Nevoia de protecție fizică, siguranță și ordine 

c) Nevoia de experiențe adaptate diferențelor individuale 

d) Nevoia de experiențe adecvate din punctul de vedere al dezvoltării 

e) Nevoia de stabilire a limitelor, de structură și de așteptări 

f) Nevoia de comunități stabile și suportive și de continuitate culturală 

 
2 Brazelton, T. B., Greenspan, S. I. 2013, Nevoile esenţiale ale copiilor, Ed. Trei, Bucureşti 
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g) Protejarea viitorului 

 

a) Nevoia de relații de îngrijire permanente 

Copilul are nevoie încă de la naștere de relații afectuoase, de un schimb de gesturi afective 

care îl ajută să recunoască și să răspundă la indiciile emoționale ce duc la formarea 

sentimentului sinelui. Relațiile și interacțiunile afective reprezintă o nevoie fundamentală în 

dezvoltarea capacităților intelectuale, a simțului moral, a capacității de a înțelege sentimentele, 

de a empatiza și a creativității și a abilităților de gândire abstractă ale copilului. Plecând de la 

primele modele de interacțiune și comunicare dintre copil și părinți (persoanele de îngrijire), se 

formează tiparele pentru toate relațiile următoare. 

b) Nevoia de protecție fizică, siguranță și ordine 

Pentru a i se asigura această nevoie, copilul trebuie protejat încă din timpul sarcinii 

împotriva pericolelor, a substanțelor toxice (alcool, tutun, droguri, poluanți, alimente 

nesănătoase) și trebuie să i se ofere îngrijire și supraveghere medicală de-a lungul întregii sale 

dezvoltări. Expunerea copilului la substanțe toxice și la un mediu haotic, dezordonat, 

suprasolicitant afectează dezvoltarea sistemului nervos central al acestuia. 

c) Nevoia de experiențe adaptate diferențelor individuale 

În îngrijirea și educarea copilului trebuie să se țină cont de particularitățile acestuia și să se 

creeze intervenții specifice, adaptate fiecărui individ (caracteristici fiziologice și trăsături de 

personalitate). 

d) Nevoia de experiențe adecvate din punctul de vedere al dezvoltării 

În fiecare etapă, capacitățile cognitive, motorii, de limbaj, emoționale și sociale conlucrează 

pentru a ajuta copilul să se descurce în lume, acesta având nevoie de experiențe care să îl 

stimuleze și pe care să le poată achiziționa pentru a evolua.  

e) Nevoia de stabilire a limitelor, de structură și de așteptări 

Învățarea limitelor se realizează prin internalizarea acestora, din dorința de a-i mulțumi pe 

cei din jur, de a fi aprobați și respectați de către cei apropiați sau din teamă, frică de dezaprobare, 

respingere, pedeapsă. Internalizarea standardelor de comportament pornește de la sentimentul 

copilului că este îngrijit și educat, concomitent cu sentimentul că este respectat. 

f) Nevoia de comunități stabile și suportive și de continuitate culturală 

Apartenența la o comunitate stabilă și o anumită cultură reprezintă cadrul pentru celelalte 

nevoi esențiale, asigurând un sentiment de stabilitate, siguranță și de reglemetare internă.  
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g) Protejarea viitorului 

Această nevoie se referă la nevoia de supraviețuire, de continuitate și de apariție a unor noi 

generații prin asigurarea unui mediu sigur, sănătos, ce face posibilă dezvoltarea umană. 

 

Nevoile emoționale ale copilului3  

a) Nevoia de dragoste (atenție, gesturi de afecțiune) 

b) Nevoia de onestitate (copilul învață de la adult despre adevăr și onestitate, luând ca 

model comportamentul acestuia) 

c) Nevoia de respect 

d) Nevoia de înțelegere (de a fi ascultat și înțeles) 

e) Nevoia de acceptare 

f) Nevoia de răbdare din partea părinelui 

g) Nevoia de flexibilitate (stabilirea așteptărilor în funcție de nivelul de dezoltare și de 

trăsăturile copilului) 

h) Nevoia de corectitudine în aplicarea regulilor 

i) Nevoia de constanță (consecvență) 

j) Nevoia de timp petrecut cu părintele 

      

  Dacă sunt respectate şi satisfăcute toate aceste nevoi psihologice, copiii devin mai puternici şi 

mai echilibraţi în plan emoţional, mai capabili să se adapteze unei lumi în (rapidă) transformare, 

mai apţi să trăiască împreună cu ceilalţi. 

 

Consecinţe ale neîndeplinirii nevoilor copiilor4  

✓ Eşecul în a răspunde nevoii  de dragoste şi securitate are ca efect sindromul de „deprivare 

maternă” 

✓ Suprastimularea, „bombardarea senzorială” – hiperexcitare, nelinişte, anxietate, oboseală, 

dezorientare sau distorsionarea realităţii, extenuare sau tulburări ale somnului etc. 

✓ Nesatisfacerea nevoii de responsabilitate - deficienţe în deprinderile de auto-control şi 

planificare, incapacitatea de amâna gratificarea imediată, tendinţa de manifestare a 

impulsivităţii 

 
3 Botiş, A., Tărău, A. 2004, Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să răneşti, Editura ASCR, Cluj-

Napoca, pp. 22-25; 
4 Şoitu, C. T. 2014, Dezvoltarea copilului şi adolescentului. O perspectivă pentru asistenţii sociali, Editura 

Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, pp. 97-98. 
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✓ Nevoia de încurajare şi de recunoaştere îşi găseşte, aproape invariabil împlinirea în urma 

rezultatelor şi mai puţin a eforturilor depuse de copil pentru a rezolva diferite sarcini. 

 

 

1.2 Abilităţi parentale pentru dezvoltarea normală a copilului 
 

În literatura de specialitate sunt prezentate următoarele abilităţi parentale pentru 

dezvoltarea normală a copilului5. 

 a) Abilitatea părinţilor de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 

 b) Abilitatea de a oferi copilului experienţe noi, de a-l stimula cognitiv şi afectiv 

 c) Abilitatea de a avea o relaţie empatică cu copilul 

 d) Abilitatea de a-şi înfrâna propriile dureri şi porniri agresive 

 e) Capacitatea de a avea aşteptări realiste faţă de copil 

 f) Capacitatea de a percepe copilul în mod realist 

 g) Abilitatea de a răsplăti, valoriza copilul 

 

 a) Abilitatea părinţilor de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 

 Această abilitate presupune cunoaşterea în primul rând a nevoilor de bază ale copilului 

şi apoi disponibilitatea părinţilor de a-şi sacrifica propriul confort în favoarea satisfacerii 

nevoilor copilului. 

 Este important: 

 - să i se vorbească copilului atunci când i se acordă îngrijirile; 

 - să i se lase timp copilului să răspundă în felul lui; 

 - copilul să fie stimulat tactil; 

 - ca părinţii să răspundă nevoilor copilului etc. 

           b) Abilitatea de a oferi copilului experienţe noi, de a-l stimula cognitiv şi afectiv 

 Părinţii trebuie să fie capabili să îngăduie copilului acele experienţe care adesea îl sperie 

prin pericolul pe care îl presupune şi pe care nu-l cunoaşte încă. Datoria părinţilor este de a-şi 

stăpâni propria anxietate şi de a asista cu răbdare copilul în experienţele şi descoperirile lui. 

 c) Abilitatea de a avea o relaţie empatică cu copilul  

 O bună capacitate empatică îl va face pe părinte să se angajeze în jocul, bucuria, tristeţea, 

descoperirile copilului. Este de fapt o comuniune cu copilul care poate însă, la limita extremă, 

 
5 Muntean A. 2001, Familii şi copiii în dificultate, Ed. Mirton, Timişoara, pp.18-22;  Killen, 1998 Copilul 

maltratat, Editura Eurobit, Timişoara, pp. 144-157 
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să dezvolte la părinţi o atitudine hiperprotectoare, care să împiedice buna dezvoltare a copilului. 

În schimb, dacă părinţii au o empatie scăzută faţă de copil, există un mare risc ca cea mai 

puternică trăire de stres să fie descărcată asupra copilului.  

           d) Abilitatea de a-şi înfrâna propriile dureri şi porniri agresive fără a le răsfrânge în 

relaţia cu copilul  

 K. Killen consideră că imaturitatea părinţilor afectează în cea mai mare măsură 

îndeplinirea rolului de părinte. Printre cauzele tratamentului agresiv aplicat copilului de către 

părinţi autoarea enumeră: problemele emoţionale ale părinţilor, psihozele, retardul mintal, 

dependenţa de droguri. 

 Există părinţi a căror agresivitate se manifestă doar în familie şi a căror convingere este 

că ,,a bate copilul înseamnă a face om din el”. Ei sunt periculoşi pentru dezvoltarea normală a 

copilului.  

 e) Capacitatea de a avea aşteptări realiste faţă de copil  

 Aşteptările prea mari sau prea mici faţă de copil conduc la frustrări sau la lipsa de 

stimulare. Aşteptările trebuie să fie în permanenţă pozitive şi în acord cu capacităţile şi vârsta 

copilului. Uneori părinţii pot dezvolta aşteptări nerealiste prin exigenţe rigide privind 

comportarea, ordinea, şcoala, depăşind capacităţile copilului. Pe de altă parte, exigenţe prea 

mici, a nu acorda copilului nici o responsabilitate, în virtutea ideii că el este prea mic conduce 

la nedezvoltarea responsabilităţii şi a capacităţii de a rezolva probleme. Copilului îi este 

subminată dezvoltarea autonomiei. 

 f) Capacitatea de a percepe copilul în mod realist 

 Aşteptările faţă de copil sunt determinate de imaginea pe care o avem despre el. Pentru 

a percepe realist copilul, părintele trebuie să fie disponibil pentru copil. În momentul în care el 

este copleşit de conflictele maritale sau de problemele din afara familiei părintele poate atribui 

copilului propriile lui frustrări şi agresivităţi. 

 g) Abilitatea de a răsplăti, de a valoriza copilul 

 Numeroşi părinţi consideră că atunci când copilul face ceea ce ei, ca părinţi îi cer, este 

o situaţie normală şi nu mai trebuie să-i mulţumească copilului, să-l răsplătească în vreun fel. 

În momentul în care copilul greşeşte părinţii penalizează imediat greşeala. Riscul acestei atenţii 

parentale focalizate pe rău, pe greşeală este de a fixa aceste comportamente nedorite la copil. 

Calitatea de părinte, poate fi influenţată, nu doar de caracteristicile şi resursele lor 

psihologice ci şi de sursele contextuale care privesc stresul şi sprijinul, mai ales condiţiile 

materiale şi calitatea relaţiilor sociale, de exemplu cu rudele, prietenii, comunitatea. Modelul 
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de mai jos (Figura 1) arată diversitatea factorilor care compun contextul şi mediul familial şi 

care influenţează bunăstarea copilului. 

 

 

Fig. 1 Factori în asigurarea şi promovarea bunăstării copilului  (Sursa: ANPDC, 2006, p. 30) 

 

Credinţele, normele şi standardele comportamentale care definesc ce înseamnå a fi un 

bun părinte se transmit din generaţie în generaţie. Pe măsură ce societatea progresează şi 

familiile se schimbă, normele care odinioară defineau ce înseamnă un bun părinte se schimbă 

şi ele. Nu mai existå un model ideal, iar consensul asupra conceptului de bun părinte este acum 

mai deschis, cu mai puţine reguli şi limite bine definite. 

 

 

1.3 Cauze ale separării copilului de familia biologică 
 

Potrivit datelor culese de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și 

Adopție (ANPDCA), principalele trei cauze ale separării copilului de familie şi ale intrării în 

sistemul de protecţie a copilului, identificate în mod constant, sunt sărăcia (42%), abuzul şi 

neglijarea (25%) şi dizabilitatea (10%).  

Studiile arată, însă, că majoritatea cazurilor de separare nu au la bază o singură cauză, 

ci un complex de multiple vulnerabilităţi. În majoritatea cazurilor, separarea copilului de familie 
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este cauzată de o combinaţie de factori, precum sărăcia extremă, somajul părinţilor, locuire 

precară sau lipsa unei locuinţe, absenteism sau abandon scolar, competenţe parentale 

inadecvate, violenţă domestică, risc crescut de neglijare si abuz al copilului (pe fondul abuzului 

de alcool al părinţilor), părinţi tineri sau singuri, instabilitate conjugală, asteptări reduse si/sau 

stimă de sine scăzută. În plus, pot avea loc evenimente nefericite, precum moartea unuia dintre 

părinţi, un accident grav, detenţia unuia dintre părinţi, incendierea casei, care afectează copiii 

în mod direct şi indirect, ridicând totodată probleme de ordin practic şi emoţional pentru 

părinţi/persoana în grija căreia se află copilul, ce le diminuează şi mai mult capacitatea de a 

răspunde nevoilor copiilor lor6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Stănculescu, M., S., Grigoraş, V., Teşliuc, E., Pop, V. (coord.) 2016, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, 

Bucureşti: Banca Mondială, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie și UNICEF, 

disponibil la: www.unicef.org , p. 89 

http://www.unicef.org/
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Capitolul 2 

Protecția socială a copilului aflat în dificultate 
 

2.1 Măsuri de protecţie specială a copilului 
 

Protecţia specială a copilului reprezintă „ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor 

destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor 

săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora”7. 

Măsurile de protecţie specială a copilului sunt8: 

1) plasamentul; 

2) plasamentul în regim de urgenţă; 

3) supravegherea specializată.  

Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc şi se aplică: 

- în baza planului individualizat de protecţie 

- cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani 

De măsurile de protecţie specială beneficiază: 

✓ copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 

părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub 

interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela; 

✓ copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din 

motive neimputabile acestora; 

✓ copilul abuzat sau neglijat; 

✓ copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare; 

✓ copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal9  

 

 

 

 

 

 
7 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 54 
8 Ibidem, art. 59 
9 Ibidem, art. 60. 
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2.1.1 Plasamentul copilului la o persoană sau familie/la un asistent maternal/într-un centru 

rezidenţial 

 

Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care 

poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la: 

a) o persoană sau familie; 

b) un asistent maternal; 

c) un serviciu de tip rezidenţial10. 

 

a) Plasamentul familial – privire retrospectivă 

Plasamentul familial, ca alternativă la instituţionalizarea copiilor, s-a dezvoltat rapid în 

a doua jumătate a secolului al XX-lea, atât în SUA, cât şi în Marea Britanie  

În România, primul act normativ care a conferit legitimitate plasamentului familial a 

fost Codul familiei, în anul 1954. Noţiunea de plasament era utilizată pentru „toate situaţiile în 

care un copil creşte statornic sau temporar, într-un alt mediu social decât al familiei lui de 

origine”11 

Formele plasamentului familial12  

a) Plasamente administrative sau formale 

- Plasamente instituţionale 

- Plasamente familiale 

b) Plasamente de fapt sau informale 

a) Plasamente administrative sau formale 

Plasamentul instituţional era obligatoriu şi singurul indicat pentru: 

✓ copiii deficienţi care aveau nevoie de condiţii speciale de creştere care nu  puteau fi 

asigurate de familie; 

✓ copiii culpabili, care trebuiau reeducaţi; 

✓ copiii scoşi din familii contraindicate. 

De plasamentul familial puteau beneficia: 

✓ copiii fără ambii părinţi, care nu aveau susţinător, sai ai căror susţinători legali nu aveau 

posibilitatea de a-i întreţine; 

 
10 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 62, alin. 1 
11 Neamţu, N. 2007, Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul reformei sistemului de protecţie a 

copilului din România, Ed. Accent, Cluj-Napoca, p. 60 
12 Ibidem, pp. 60-62 
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✓ copiii fără un părinte, când părintele supravieţuitor nu putea asigura întreţinerea copilului 

şi numai pe timpul cât se afla în astfel de situaţie; 

✓ copiii rămaşi fără îngrijire părintească din diverse motive (găsiţi, abandonaţi etc.); 

✓ copiii făcând parte din familii în care unul sau ambii părinţi sufereau de boli cronice sau 

infecţioase (tuberculoză, sifilis etc) sau din familii dezorganizate care primejduiau 

dezvoltarea fizică, morală sau intelectuală a copilului (alcoolism, prostituţie etc); 

✓ copiii care se aflau în casele copilului şi care depăşiseră vârsta de 3 ani şi nu puteau fi 

primiţi în casele de copii ale Ministerului Învăţământului din lipsă de locuri. 

a) Plasamente de fapt sau informale 

✓ Plasament de convalescenţă – când un copil se afla după o boală mai gravă, părinţii puteau 

face apel la alte familii cunoscute sau la unele străine pentru a-l trimite la odihnă într-o 

regiune climaterică; 

✓ Plasament de vacanţă – copilul putea fi trimis să locuiască în timpul vacanţei şcolare să 

locuiască la o familie străină sau înrudită cu familia sa biologică; 

✓ Plasament de doică – era practicat de unele familii în care mama, din cauza unor probleme 

de sănătate, nu putea să-şi alăpteze copilul; 

✓ Plasament de găzduire – copilul era trimis la o şcoală sau să înveţe o meserie în altă 

localitate şi trăia cu chirie într-o familie străină; 

✓ Plasament de adăpostire provizorie – atunci când, în urma unei îmbolnăviri sau deces copiii 

rămaşi orfani erau încredinţaţi pentru câteva zile unei familii vecine, ca măsură de primă 

urgenţă, până la găsirea unei soluţii definitive. 

Începând din 1970 prevederile H.C.M. Nr. 809/1954 cu privire la ocrotirea copiilor rămaşi 

fără părinţi sau lipsiţi de posibilitatea de a fi crescuţi în familie se abrogă şi ocrotirea minorilor 

prin plasament familial formal, recunoscut de autorităţile publice, se va face conform 

reglementărilor conţinute în Legea nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, 

care a fost valabilă până la reforma radicală din domeniul protecţiei copilului din vara anului 

1997.  

În legea nr. 3/1970 erau folosiţi doi termeni13: 

✓ Plasamentul familial (pentru plasament voluntar – când se realiza cu consimţământul 

părinţilor naturali sau a tutorelui) 

✓ Încredinţare (pentru plasament forţat – când se realiza fără manifestarea voinţei părinţilor 

sau a tutorelui) 

 
13 Neamţu, N. 2007, Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul reformei sistemului de protecţie a 

copilului din România, Ed. Accent, Cluj-Napoca, pp. 63-64 
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Familia sau persoana care primea pe minor în plasament sau încredinţare avea dreptul la o 

alocaţie de întreţinere a minorului (dacă nu avea obligaţia legală să-i întreţină). 

Măsura plasamentului, respectiv încredinţare a unui copil unei familii sau persoane se lua 

pentru: 

✓ Minorii ai căror părinţi erau decedaţi, necunoscuţi sau în orice altă situaţie care ducea la 

instituirea tutelei, dacă nu aveau bunuri sau alte mijloace materiale proprii şi nu existau 

persoane care puteau fi obligate să-i întreţină; 

✓ Copii a căror dezvoltare fizică, morală sau intelectuală sau a căror sănătate era primejduită 

în familie (art. 1, art. 2, art. 3, Legea nr. 3/1970) 

Reglementările Legii nr. 3/1970 au fost aplicate şi valabile până la reforma legislativă în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului din vara anului 1997. 

Scopurile primare sunt maximizarea protecţiei copiilor, permanenţa şi conservarea 

(menţinerea) familiilor. Obiectivul final al îngrijirii prin plasament familial este reintegrarea 

copilului în familia lui biologică, adopţia sau pregătirea pentru o viaţă independentă ca tânăr 

adult. 

Funcţiile plasamentului familial sunt de a satisface nevoile de bază ale copiilor şi familiilor 

prin oferirea răspunsurilor culturale adecvate acestor nevoi14. 

Calităţile plasamentului familial  

✓ Oferă îngrijire într-un mediu familial 

✓ Oferă îngrijire în comunitate 

✓ Oferă oportunitatea stabilirii relaţiilor de ataşament faţă de părinţii de plasament 

✓ Poate permite copiilor să continue să fie ataşaţi şi să se identifice cu familia lor de origine 

✓ Poate include şi familia de origine în îngrijirea sa 

✓ Poate asigura îngrijire şi sprijin pentru copil în viaţa de adult 

✓ Poate canaliza efort suplimentar din partea agenţiei pentru copil şi ocrotitorii legali15 

Pot primi copii în plasament familiile şi persoanele care au vârsta de minimum 18 ani, au 

capacitate deplină de exerciţiu, domiciliul în România şi care prezintă garanţii morale şi condiţii 

materiale necesare creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi. 

La stabilirea măsurii de plasament la familii şi persoane, direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului realizează demersuri pentru identificarea membrilor familiei 

 
14 Neamţu, N. 2007, Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul reformei sistemului de protecţie a 

copilului din România, Ed. Accent, Cluj-Napoca, p. 110 
15Ibidem, p. 106 
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extinse alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în vederea consultării şi implicării 

lor în stabilirea/revizuirea obiectivelor planului individualizat de protecţie16. 

În cazul plasamentului familial, copilul se comportă ca un exilat, un „acrobat care face 

echilibristică fără o plasă de siguranță… Exilul este o furtună în jurul unei bărci în larg; curajos 

cel care o înfruntă; norocos cel care nu se îneacă. Pentru a se recupera, el trebuie să ancoreze 

într-un alt port. Apare în moduri diferite: imaginar, teoretic, laborios”17. 

 

b) Plasamentul la un asistent maternal 

 

Principii de lucru privind plasamentul copilului la asistentul maternal profesionist 

✓ în absenţa mamei sale, copilul are nevoie de o relaţie afectivă privilegiată cu o persoană 

care să fie referinţa sa permanentă, atentă la nevoile sale, capabilă de a le recunoaşte şi de 

a-i răspunde cu afecţiune nevoia de stabilitate şi continuitate;  

✓ plasamentul la un asistent maternal profesionist trebuie să permită copilului să fie integrat 

într-un mediu stabil, în interiorul căruia acesta să se poată repera; 

✓ mediul de plasament – un spaţiu adaptat, stimulant pentru dezvoltarea copilului, opus 

caracterului alienat al instituţiilor. 

Principii de lucru privind copilul: 

✓ copilul plasat trebuie perceput ca personalitate cu o istorie proprie, nevoi specifice, care 

sunt esenţiale în activitatea asistenţilor sociali şi a asistenţilor maternali profesionişti; 

✓ plasamentul copilului este o măsură temporară; 

✓ plasamentul copilului se face în vederea identificării unei soluţii permanente pentru copil; 

✓ plasamentul copilului se face în interesul superior al acestuia; 

✓ copilul plasat va fi tratat nondiscriminatoriu faţă de copiii din familia asistentului maternal 

profesionist; 

✓ copilului plasat i se va respecta ritmul propriu de dezvoltare şi va beneficia de afecţiune  şi 

o stimulare adecvată; 

✓ copilului plasat i se va respecta viaţa privată; 

✓ în măsura în care este posibil se va urmări plasarea fraţilor la acelaşi asistent maternal 

profesionist; 

 
16 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 122 
17 Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugrăvescu” 2015, Manual de formare pentru 

supervizori şi consultanţi ai familiilor de plasament, disponibil la: http://www.ficf-

romania.ro/images/pdf/Manual-de-formare-pentru-supervizori-si-consultanti-ai-familiilor-de-plasament.pdf , p. 

50    

http://www.ficf-romania.ro/images/pdf/Manual-de-formare-pentru-supervizori-si-consultanti-ai-familiilor-de-plasament.pdf
http://www.ficf-romania.ro/images/pdf/Manual-de-formare-pentru-supervizori-si-consultanti-ai-familiilor-de-plasament.pdf
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✓ copilul plasat va beneficia de consiliere şi susţinere din partea profesioniştilor. 

Principii de lucru privind asistentul maternal profesionist: 

✓ asistentul maternal profesionist este un subsistem în cadrul familiei iar intervenţia 

specialistului atât în echipa de evaluare cât şi în cea de lucru efectiv trebuie să se bazeze 

pe o abordare sistemică; 

✓ atestarea asistentului maternal profesionist se face în urma unei selecţii şi evaluări conform 

unor criterii bine stabilite. Etapa de formare face parte din procesul continuu de evaluare a 

asistentului maternal profesionist; 

✓ asistentul maternal profesionist va participa la un proces continuu de formare;  

✓ familia asistentului maternal profesionist trebuie să cunoască întregul proces de 

plasament/încredinţare cu toate consecinţele legate de acesta; 

✓ asistentul maternal şi familia acestuia trebuie să păstreze confidenţialitatea informaţiilor 

privind istoria şi viaţa privată a copilului aflat în plasament; 

✓ drepturile şi obligaţiile asistentului maternal profesionist trebuie să fie reglementate înainte 

de plasamentul copilului; 

✓ asistentul maternal şi familia acestuia vor beneficia de servicii de consiliere, sprijin şi 

supervizare din partea echipei multidisciplinare responsabilă de caz; 

✓ asistentul maternal şi familia acestuia trebuie să colaboreze cu familia naturală şi/sau 

familia adoptivă a copilului plasat/încredinţat conform planului de intervenţie 

✓ asistentul maternal şi familia acestuia trebuie să colaboreze cu ceilalţi profesionişti sau cu 

orice altă persoană importantă/relevantă pentru copilul plasat/încredinţat conform planului 

de intervenţie; 

✓ cererea asistentului maternal profesionist de a adopta copilul pe care îl are în 

plasament/încredinţare va fi tratată cu prioritate atunci când finalitatea planului de 

intervenţie pentru copil este adopţia. Cererea nu are prioritate în faţa rudelor; 

✓ asistentul maternal profesionist trebuie să respecte codul etic al profesiei sale. 

 

Proceduri de lucru în recrutarea, evaluarea şi atestarea asistenţilor maternali 

profesionişti 

       Asistentul maternal profesionist „este persoana fizică, atestată în condițiile legii, care 

asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea, 

necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament”18. 

 
18 Hotărâre nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul 

asistentului maternal profesionist, art. 1 
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       Recrutarea potenţialilor asistenţi maternali profesionişti se referă la căile de abordare a 

familiilor cu scopul de a găsi potenţiale familii de îngrijire pentru copiii care au nevoie de 

îngrijire familială temporară; are scopul de a identifica şi oferi motivaţie solicitanţilor potenţiali 

care vor să devină asistenţi maternali; implică un program de educare a publicului larg continuu, 

planificat, organizat, referitor la nevoia de a găsi asistenţi maternali. 

 

Criterii de eligibilitate pentru familiile care solicită să devină asistenţi maternali19: 

✓ solicitanţii trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

✓ condiţii materiale;  

✓ starea de sănătate bună; 

✓ aptitudini parentale; 

✓ profilul moral (trăsături pozitive de caracter, relaţii sociale bune în comunitate etc.); 

✓ nu au suferit condamnări;  

✓ înţelegerea diferenţei dintre plasament/încredinţare în asistenţă maternală şi adopţie; 

✓ atitudine non – discriminatorie faţă de persoanele cu nevoi speciale şi faţă de minorităţile 

etnice; 

✓ capacitate de a lucra în condiţii de stres sau speciale (de exemplu în cazul plasamentului 

maternal profesionist); 

✓ înţelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la asistentul maternal; 

✓ experienţa anterioară – experienţa cu proprii copii sau experienţa în ocrotirea altor copii, 

bătrâni, persoane cu handicap constituie un avantaj, nu un criteriu în sine; 

✓ atitudinea celorlalţi membrii ai familiei care locuiesc împreună cu solicitantul faţă de 

intrarea copilului în respectiva familie;  

✓ acceptarea şi înţelegerea necesităţii colaborării cu DGASPC. 

Nu pot fi asistenţi maternali 

✓ persoanele care au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, 

pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni. 

✓ părinţi decăzuţi din drepturi părinteşti sau ai căror copii au fost declaraţi abandonaţi prin 

hotărâre judecătorească rămasă definitivă;  

✓ persoane care au copii-rude de până  la gradul IV pentru care este luată o măsură de 

încredinţare/ plasament/ adopţie; 

✓ persoanele dependente de alcool, droguri sau alte comportamente în antecedent. 

 
19 Hotărâre nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul 

asistentului maternal profesionist, art. 2 
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Actele necesare întocmirii dosarului de asistent maternal profesionist sunt: 

✓ cererea de a deveni asistent maternal profesionist; 

✓ curriculum vitae al solicitantului; 

✓ motivele pentru care solicitantul doreşte să devină asistent maternal profesionist; 

✓ copii legalizate după actele de stare civilă: certificat de naştere şi certificat de căsătorie; 

✓ copii legalizate după actele de studii ale solicitantului; 

✓ scurta prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, prin care să se menţioneze 

numele, prenumele, data naşterii şi gradul de rudenie; 

✓ certificate medicale a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte; 

✓ certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale celorlalte persoane cu care locuieşte; 

✓ copie legalizată după actul de proprietate al locuinţei sau contractul de închiriere 

Scopul primei întâlniri este de a informa solicitantul în legătură cu: 

✓ profesia de asistent maternal; 

✓ procedurile legale de obţinere a atestatului, cadrul juridic; 

✓ situaţii de incompatibilitate cu calitatea de asistent maternal; 

✓ categoriile de beneficiari; 

✓ relaţia cu familia biologică; 

✓ colaborarea cu serviciile sociale; 

✓ principiile şi procedurile de lucru; 

✓ drepturile şi obligaţiile părinţilor; 

✓ aspectele financiare. 

În paralel cu pregătirea asistentului maternal, se va demara procesul de evaluare printr-o 

serie de vizite la domiciliul solicitantului pentru culegerea de informaţii. Asistentul social va 

completa un raport după fiecare vizită în parte. În procesul de evaluare pot fi incluse şi interviuri 

cu alţi profesionişti şi orice investigaţii suplimentare considerate utile de către evaluator. 

Rezultatele evaluării fac obiectul raportului de anchetă psiho-socială asupra capacităţii 

solicitantului de a deveni asistent maternal, finalizat de către asistentul social.  

Raportul împreună cu cererea solicitantului şi documentele anexate vor fi prezentate Comisiei 

pentru Protecţia Copilului de la domiciliul solicitantului, în termen de maximum 90 de zile de 

la înregistrarea cererii. 
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Programul de formare trebuie să cuprindă informaţii referitoare la20: 

✓ dezvoltarea copilului; 

✓ aspecte privind îngrijirea copilului sănătos şi bolnav; 

✓ infecţia cu HIV; 

✓ dezvoltarea respectului faţă de sine şi copii; 

✓ teoria ataşamentului; 

✓ copiii cu comportament dificil; 

✓ efectele separării şi ale pierderii; 

✓ sistemul de ocrotire al copilului; 

✓ socializarea şi instituţionalizarea copiilor; 

✓ abuzul şi neglijarea copilului; 

✓ munca în echipă şi planificarea activităţilor ca parte a unei echipe; 

✓ rolul asistenţilor sociali; 

✓ rolul asistenţilor maternali; 

✓ rolul şi importanţa părinţilor naturali şi a cunoaşterii originii; 

✓ atitudini referitoare la rasă, religie, sex, handicap; 

✓ impactul ocrotirii unui copil asupra asistentului maternal; 

✓ relaţionare familie biologică / asistent maternal/ familie adoptivă; 

✓ efectele instituţionalizării copilului; 

✓ orice informaţie considerată utilă. 

Solicitanţii vor participa la un program obligatoriu de formare de minimum 60 de ore 

(teoretică şi practică), desfăşurată în grupe de maxim 12 persoane. 

Atestarea asistentului maternal profesionist este o decizie ce aparţine Comisiei pentru 

Protecţia Copilului, decizie la baza căreia se află dosarul solicitantului şi propunerea 

asistentului social privind admiterea sau respingerea cererii de eliberare a atestatului de asistent 

maternal. Se eliberează pe o perioadă de 3 ani. 

Hotărârea de atestare sau respingere a solicitării va fi înregistrată conform procedurilor 

existente şi va fi comunicată în scris solicitantului, în termen de 5 zile; 

Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de către Comisia pentru Protecţia Copilului, la 

propunerea motivată a SPSPC / OPA care monitorizează activitatea asistentului maternal. 

      Pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, 

asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidențial al unui organism privat acreditat sau s-a 

 
20 A se consulta Ordinul nr. 137 din 23 septembrie 2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de 

formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti 
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instituit tutela, în condițiile legii, se acordă o alocație lunară de plasament, raportată la 

indicatorul social de referință, în cuantum de 1,20 ISR. Alocaţia se plătește persoanei, 

asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat în 

plasament copilul sau tutorelui. 

 

 

Plasamentul copilului şi supervizarea plasamentului în asistenţa maternală profesionistă 

 

Conform legislaţiei în vigoare, plasamentul copilului la un asistent maternal profesionist 

cuprinde parcurgerea mai multor etape: 

Identificarea copilului 

În procesul de identificare a beneficiarilor este esenţială considerarea următoarelor 

aspecte: pentru copiii provenind din familii care au un anumit suport financiar / material ar 

putea, şi doresc să-şi păstreze copiii în familie este recomandabilă utilizarea altor mijloace şi 

metode  care nu presupun separarea copilului de familia sa, în condiţiile în care acest lucru este 

în interesul superior al copilului; elaborarea planului individual de permanenţă pentru copil este 

obligatorie din momentul identificării copilului aflat în dificultate. 

 

Etapele minime obligatorii care trebuie parcurse în cursul de potrivire sunt următoarele: 

Potrivirea teoretică – presupune luarea în consideraţie a următoarelor criterii referitoare la 

copil, familia lui biologica şi asistentul maternal: 

✓ criteriile privind copilul se referă la: vârsta acestuia, temperamentul sau interesele aparente, 

naţionalitate, rasă, religie, relaţiile cu alţi copii, nevoi speciale; 

✓ criterii privind familia naturală a acestuia: vârstă, temperament, ocupaţie, înclinaţii / 

aptitudini, interese pentru diferite domenii, nivel de educaţie, naţionalitate, rasă, religie; 

✓ criterii privind asistentul maternal: vârstă, temperament, ocupaţie, înclinaţii, aptitudini, 

interese pentru diferite domenii, nivel de educaţie, naţionalitate, rasă, religie, atitudinea 

faţă alte etnii, situaţie legală, competenţe profesionale, preferinţe privind copilul, 

disponibilităţi, reşedinţa (distanţa faţă de domiciliul familiei naturale ), alţi copii prezenţi 

în familie. 

Potrivirea practică presupune: 

✓ informarea copilului – se realizează potrivit capacităţii sale de înţelegere şi gradului său de 

maturitate; 



20 
 

✓ informarea familiei naturale – se realizează sub rezerva respectării interesului superior al 

copilului; 

✓ informarea asistentului maternal – asistentul social îi aduce la cunoştinţă toate informaţiile 

necesare, în măsura în care ele sunt relevante pentru situaţia copilului respectiv. 

    Responsabilizarea transmiterii acestor informaţii revine asistentului social al copilului şi 

respectiv, asistentului social care a lucrat cu asistentul maternal. 

Pregătirea copilului 

În cazul unui copil mai mare asistentul social face următoarele:  

✓ discută planul de viitor al copilului împreună cu asistentul maternal la care va fi plasat 

copilul;  

✓ îl asigură pe copil de continuarea relaţiei sale cu familia sa biologică prin intermediul 

vizitelor planificate, pentru cazul când planificarea prevede o eventuală reintegrare a sa în 

familia biologică;  

✓ permite şi încurajează exprimarea sentimentelor sale;  

✓ face demersurile necesare în colaborare cu ceilalţi asistenţi sociali, pentru vizita 

preplasament efectuată de familia de îngrijire, la instituţie. 

Acomodarea copilului cu asistentul maternal 

✓ prima întâlnire a copilului cu asistentul maternal se va desfăşura într-un spaţiu în care 

copilul se simte în siguranţă; 

✓ întâlnirea pe teren neutru; 

✓ vizita la domiciliul asistentului maternal.  

   Singura excepţie de  la desfăşurarea graduală a procesului de acomodare o reprezintă 

plasamentul copilului în regim de urgenţă. Supervizarea vizitelor se realizează de către 2 

asistenţi sociali, concomitent sau separat. 

 

Plasamentul copilului în familia asistentului maternal 

Plasamentul este transferul efectiv al copilului din căminul părinţilor biologici, din instituţia 

medicală (spital pediatric, maternitate) sau din instituţia de plasament în căminul familiei de 

îngrijire temporară/asistent maternal. 

Proceduri: 

✓ plasamentul – ziua şi ora fixate în prealabil de către asistentul social din cadrul programului 

de îngrijire temporară, asistentul social care referă copilul, directorul instituţiei împreună 

cu familia de îngrijire temporară şi familia biologică, dacă este cazul;  
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✓ familia de îngrijire temporară însoţită de asistentul social din cadrul programului de 

îngrijire familială temporară se deplasează la instituţie pentru a lua copilul la domiciliul 

său;  

✓ când copilul părăseşte instituţia, o copie a hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului este 

depusă la dosarul copilului; 

✓ familia de îngrijire temporară primeşte certificatul de naştere al copilului şi hotărârea de 

plasament care îi autorizează să îngrijească copilul şi stipulează responsabilităţile lor în 

calitate de asistenţi maternali;  

✓ familia de îngrijire temporară este responsabilă pentru înregistrarea copilului la dispensarul 

teritorial local şi pentru efectuarea tuturor vizitelor medicale de rutină;  

✓ asistentul social dă familiei contractul de sprijin care este apoi semnat, precum şi plata 

pentru plasament corespunzătoare primei luni pentru serviciile de îngrijire temporară 

oferite de familie;  

✓ asistentul social face poze copilului la momentul plasării. 

Supervizarea plasamentului are la bază prevederile convenţiei de plasament, precum şi cele 

ale planului individual de permanenţă. 

Convenţia de plasament cuprinde: 

✓ informaţii referitoare la copil: identitate, originea etnică şi religioasă, situaţia sa personală, 

familială, socială, medicală, nevoile sale speciale; 

✓ motivele hotărârii de plasament; 

✓ planul de aplicare şi obiectivele plasamentului; 

✓ modalităţile de menţinere a contactului între copil şi familia sa biologică şi modul de 

pregătire a reintegrării copilului în familia proprie, în cazul plasamentului; 

✓ modalităţi de supraveghere a activităţii asistentului maternal şi de evaluare periodică a 

evoluţiei copilului; 

✓ modul de pregătire a integrării copilului intr-o familie adoptivă, în cazul încredinţării; 

✓ drepturile şi obligaţiile specifice ale părţilor. 

Planul individual de permanenţă este un instrument de lucru complex, prin care se stabilesc 

scopul şi finalitatea plasamentului, se urmăreşte şi se direcţionează în evoluţie, întreaga 

activitate depusă pentru asigurarea bunăstării copilului şi respectarea interesului său superior. 

Se întocmeşte înainte de mutarea copilului, urmând a fi revizuit periodic la 3 luni sau ori de 

câte ori este nevoie. 
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Îngrijirea familială temporară încetează din următoarele motive:  

✓ s-a atins scopul planificării permanente;  

✓ copilul este reintegrat în familia sa biologică;  

✓ copilul este plasat într-o familie adoptivă;  

✓ copilul este transferat la o instituţie numai în cazul în care copilul are nevoi speciale care 

nu au fost identificate iniţial şi pe care familia de îngrijire temporară nu este capabilă să le 

îndeplinească în mod adecvat;  

✓ copilul este luat din familia de îngrijire temporară. Aceasta se întâmplă atunci când familia 

nu îndeplineşte nevoile copilului sau dacă a existat o modificare a situaţiei familiei (boală 

sau moarte în familia de îngrijire temporară, familia se mută etc.);  

✓ moartea copilului.  

În cazul în care copilul moare, părinţii biologici vor fi informaţi imediat. În cazul când 

copilul are o potenţială familie adoptivă care a înaintat dosarul către Comisia pentru Protecţia 

Copilului în vederea încredinţării, această familie trebuie şi ea să fie informată. 

 

c) Plasamentul copilului într-un serviciu rezidenţial 

 

    Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani poate fi dispus numai la familia 

extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip 

rezidenţial fiind interzis. 

    Se poate dispune plasamentul într-un serviciu de tip rezidenţial al copilului mai mic de 7 ani, 

în situaţia încare acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip 

rezidenţial specializate21. 

     Serviciile de tip rezidenţial sunt acele servicii prin care se asigură protecţia, creşterea şi 

îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în 

condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului. 

     Din categoria serviciilor de tip rezidenţial fac parte toate serviciile care asigură găzduire pe 

o perioadă mai mare de 24 de ore22. 

 

 
21 Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art.64 
22 Ibidem, art.123 
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2.1.2 Plasamentul copilului în regim de urgenţă 

 

         Plasamentul în regim de urgenţă se aplică în situaţii excepţionale  atunci când părinţii sau 

unul dintre aceştia pun în pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morală a copilului 

prin exercitarea în mod abuziv a drepturilor părinteşti sau prin neglijenţă gravă în îndeplinirea 

obligaţiilor de părinte.  

        Măsura plasamentului în regim de urgenţă nu se poate dispune pe o perioadă mai mare 

de 30 zile.  

        Legea prevede suspendarea exerciţiului drepturilor pe care părinţii le au faţă de copil pe 

durata plasamentului în regim de urgenţă. 

        În situaţia în care persoanele fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia copilului 

respectiv refuză sau împiedică în orice mod efectuarea verificărilor de către reprezentanţii 

D.G.A.S.P.C, iar aceştia constată că există situaţii de pericol pentru copil datorată abuzului sau 

neglijării, solicită emiterea unei ordonanţe preşedinţiale de plasare a copilului în regim de 

urgenţă la o persoană, la o familie, la asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial.  

        Măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către directorul direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care 

se găseşte copilul găsit sau cel abandonat de către mama în unităţi sanitare ori copilul abuzat 

sau neglijat. 

        Intervenţia în situaţii de urgenţă se efectuează cu ajutorul telefonului copilului şi al echipei 

mobile. Telefonul copilului dispune de o echipă mobilă care se deplasează în teren pentru 

evaluare şi intervenţie în situaţiile de urgenţă. Echipa mobilă este compusă din asistent social, 

medic, psiholog, jurist, poliţist, voluntar. 

        Observaţiile şi constatările echipei mobile se consemnează în fişa de semnalare şi evaluare 

iniţială a situaţiei în cel mai scurt timp de la intervenţia în teren23. 

 

Categorii de copii care pot beneficia de serviciile în regim de urgenţă 

✓ copilul abuzat: fizic; psihic; sexual; 

✓ copilul neglijat din punct de vedere fizic, educaţional, emoţional, medical;  

✓ copilul despărţit din motive obiective de părinţi (pierdut, cu ambii părinţi decedaţi);  

✓ copilul abandonat (identificabil sau neidentificabil);  

 
23 Ordin nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 

copiilor 
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✓ copilul delicvent (cu preponderenţă copilul cu devianţă comportamentală de tip penal dar 

care nu răspunde penal). 

        Centrul de  primire a copilului în regim de urgenţă este un serviciu al cărui rol principal 

este asigurarea unei intervenţii eficiente în beneficiul copiilor, pentru a promova următoarele 

categorii de drepturi: 

✓ dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de violenţă,  

✓ abandon sau neglijenţă, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenţa sexuală,  

✓ dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau într-o instituţie adecvată atunci când 

este privat de mediul său familial,  

✓ dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de a beneficia de asistenţă 

corespunzătoare. 

         Centrul este organizat astfel încât să asigure permanenţă serviciilor de primire si 

intervenţie primară în caz de urgenţă. Odată cu găzduirea copilului în centru începe procedura 

de evaluare complexă a situaţiei acestuia, în vederea reintegrării familiale sau a pregătirii 

aplicării unor măsuri de protecţie vizând copilul şi familia sa.  

         Încetarea măsurii de protecţie în regim de urgenţă se stabileşte de către instanţa de 

judecată. Hotărârea instanţei de judecată este executorie şi definitivă. Hotărârea se redactează 

şi se comunică părţilor în termen de cel mult 10 zile de la pronunţare. Termenul de recurs este 

de 10 zile de la data comunicării hotărârii. 

 

2.1.3 Supravegherea specializată 

 

Măsura de supraveghere specializată se dispune în condiţiile legii faţă de copilul care a săvârşit 

o faptă penală şi care nu răspunde penal24. 

Este măsura care constă în menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării de către 

acesta a unor obligaţii, cum ar fi: 

a) frecventarea cursurilor şcolare; 

b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi; 

c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; 

d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane. 

 
24 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 71 



25 
 

În cazul în care există acordul părinţilor sau al reprezentantului legal, măsura 

supravegherii specializate se dispune de către comisia pentru protecţia copilului, iar, în lipsa 

acestui acord, de către instanţa judecătorească. 

 

2.1.4 Reintegrarea familială a copiilor din diferite forme de protecţie 
 

         Reintegrarea familială este una dintre finalităţile Planului individualizat de protecţie 

(PIP). Reintegrarea copilului în familie ca obiectiv al planului individualizat de protecţie se 

stabileşte cu consultarea obligatorie a părinţilor şi a membrilor familiei extinse care au putut fi 

găsiţi25. 

         La încetarea măsurilor de protecţie specială prin reintegrarea copilului în familia sa, 

serviciul public de asistenţă socială, are obligaţia de a urmări evoluţia dezvoltării copilului, 

precum şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la 

copil. În acest scop, acesta întocmeşte rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 6 luni. 

Tipuri de reintegrare familială 

   - din serviciul de tip rezidenţial 

   - din centre de tip familial 

   - din serviciul de asistenţă maternală 

Condiţii pentru creşterea şanselor de reintegrare familială 

✓ Menţinerea relaţiilor dintre părinţi sau familia lărgită şi copilul aflat într-o formă de 

protecţie 

✓ Evaluarea detaliată a familiei, pregătirea reintegrării şi monitorizarea postintegrare 

✓ Hotărârea familiei de a reintegra copiii 

✓ Consilierea şi sprijinul acordat familiei  

✓ Sensibilizarea şi responsabilizarea părţilor 

✓ Sprijinul financiar acordat familiilor 

✓ Conectarea familiei la serviciile din comunitate (centre de zi, grupuri de sprijin etc.) 

✓ Implicarea SPAS şi a consiliilor comunitare consultative în procesul de reintegrare 

familială 

✓ Personal de specialitate şi pregătirea continuă a personalului 

 

 

 
25 Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 58, alin. 4 
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Serviciile de monitorizare postintegrare  

✓ au rolul de a sprijini familia şi de a-i oferi siguranţa că poate apela la serviciile sociale 

atunci când are probleme 

✓ trebuie să ofere părinţilor posibilitatea de a fi independenţi şi de a-şi asuma 

responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copiilor 

Factori care influenţeză reintegrarea copilului în familia de origine26 

a) Caracteristici ale copilului  

b) Caracteristici ale familiei biologice 

c) Factori relaţionaţi cu serviciile asigurate (cantitatea, calitatea şi tipul acestora) 

d) Factori organizaţionali şi comunitari, care au impact asupra realizării reintegrării copilului 

în familia proprie în timp util. 

a) Caracteristici ale copilului 

Categoriile care întâmpină cele mai mari dificultăţi în reintegrarea în familie sunt:  

     -  copiii cu probleme de sănătate sau cu dizabilităţi;  

     -  copiii care au experimentat schimbări multiple de plasament (trei sau mai multe) adesea 

determinate de probleme comportamentale. 

Şansele cele mai mari de reintegrare le au: 

     -  copiii de vârste extreme, fie sub 3 ani (reintegrare din asistenţă maternală), fie peste 14 

ani (reintegrare din instituţii rezidenţiale). 

b)   Caracteristicile familiei 

✓ Şansele de integrare a copilului în familiile monoparentale (femeia - cap de familie, tatăl 

ca părinte - fără drepturi de aparţinător legal, cel mai frecvent - mame singure) sunt mai 

scăzute decât în familiile cu ambii părinţi 

✓ Copiii care trăiesc în sărăcie au mai puţine şanse să fie reintegraţi în familie decât aceia ale 

căror familii nu se confruntă cu acest fel de deprivare 

✓ Consumul excesiv de alcool sau droguri este corelat cu şanse reduse de reintegrare a 

copilului în familie 

✓ Implicarea membrilor familiei extinse în planificarea permanenţei pentru copil contribuie 

la succesul reintegrării acestuia în familia sa de provenienţă 

 
26 Neamţu, N. 2008, „Managementul orientat spre rezultate în cercetarea de evaluare a serviciilor de plasament 

familial”, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 1 (21)/2008, pp. 5-17; Cojocaru, S., Cojocaru D. 2008, 

Managementul de caz în protecţia copilului. Evaluarea serviciilor şi practicilor din România, Ed. Polirom, Iaşi, 

pp. 100-123 



27 
 

✓ Creşterea distanţei geografice între părinţi şi copii este relaţionată cu scăderea probabilităţii 

reintegrării copilului în familie. 

d) Factori relaţionaţi cu serviciile asigurate (cantitatea, calitatea şi tipul acestora) 

✓ Tipurile serviciilor de reintegrare: cele oferite la domiciliu, cât şi în afara căminului, 

servicii de sănătate mintală, servicii de prevenţie a epuizării îngrijitorilor prin perioade de 

„concediu”, pregătire pentru învăţarea abilităţilor parentale, centre de dezalcolizare şi 

dezintoxicare, servicii concrete, formarea abilităţilor de reducere a stresului. 

✓ Serviciile intensive (de exemplu – 3 întâlniri pe săptămână cu clienţii serviciilor) sunt 

relaţionate cu eficacitatea reintegrării; 

✓ Serviciile concrete - cu precădere veniturile, locuinţa şi transportul - sunt asociate cu rate 

mai mari ale reunificării familiilor 

Şansele de reintegrare a copilului în familie se diminuează proporţinal cu creşterea 

perioadei pe care acesta o petrece în îngrijirea substitutivă, în sistemul de protecţie a copilului. 

Pe de altă parte, duratele foarte scurte ale şederii copilului în îngrijirea complementară (mai 

mici de trei luni), pot determina reintrarea acestuia în sistemul de protecţie. 

e) Factori organizaţionali şi comunitari 

Factori comunitari:  

✓ disponibilitatea resurselor şi cooperarea instituţiilor de asistenţă socială a copilului şi 

familiei cu sistemele-resursă din comunitate (educaţie, locuinţe, locuri de muncă, îngrijirea 

copilului, sănătate mentală, servicii stomatologice, tratarea abuzului de alcool sau droguri) 

pot influenţa succesul reunificării familiilor. 

Factorii organizaţionali:  

✓ politicile şi procedurile (guvernamentale, instituţionale, procedurile formale şi informale); 

✓ aspecte legate de personalul angajat (încărcătura de cazuri, moralul angajaţilor, deficitul şi 

fluctuaţia de personal); 

✓ resursele disponibile în organizaţie (spaţiu, resurse financiare); 

✓ cultura organizaţională (credinţe, atitudini, valori, comportamente promovate de către 

organizaţie). 

       Reintegrarea în familie predomină ca finalitate pentru toate categoriile de copii. Ponderea 

copiilor care au primit finalitatea de reintegrare în familie a crescut de la 69% în 2005 la 92% 

în 2014 (dintre cei care au intrat în sistem în perioada 2005-2014). Adopţia a reprezentat 

finalitatea aleasă pentru 9-10%, dar a scăzut brusc la 3%, după actualizarea Legii 273/2004 

privind adopţia, în 2014. 



28 
 

       Mai bine de jumătate dintre copiii separaţi nu au mai luat după separare niciodată legătura 

cu părinţii sau alte persoane care i-au îngrijit, iar procentul se apropie de 70% dacă ne raportăm 

la ultimul an de zile. Pentru copiii care au fost separaţi la o vârstă sub 2 ani, probabilitatea de a 

nu fi interacţionat deloc cu părinţii sau persoanele care i-au îngrijit în anul anterior este de patru 

ori mai mare decât pentru copiii separaţi la vârsta de 6 ani27 . 

        În acelaşi studiu, interviurile cu mamele copiilor din sistemul de protecţie arată că numai 

8% dintre ele au evaluat şansele copiilor de reintegrare în familie ca fiind „mari” sau „foarte 

mari”. Cea mai mare parte a mamelor (80%) fie nu au putut estima când ar putea avea loc 

reintegrarea, fie au răspuns că reintegrarea va avea loc peste 3 ani sau mai mult. 

        Totodată, cercetarea desfăşurată sub egida UNICEF (2016) relevă faptul că pentru mai 

mult de 76% dintre copiii din sistemul de protecţie, există mai multe cauze ale separării, inclusiv 

evenimente nefericite (decesul sau instituţionalizarea părintelui/părinţilor), neglijare, abuz sau 

exploatare, părăsirea copilului şi/sau părinţi decăzuţi din drepturi. Ceilalţi 24% dintre copii 

reprezintă intrări problematice în sistemul de protecţie (ce puteau fi evitate), care au cauze de 

separare legate de factori de risc parentali (părinţii plecaţi în străinătate la muncă, familii 

dezorganizate, mame adolescente, consum excesiv de alcool şi/sau droguri al părinţilor, 

violenţa domestică, părinţi cu dizabilităţi şi/sau cu probleme de sănătate mintală) sau de factori 

structurali (sărăcie/ statut socio-economic scăzut, dependenţa de beneficii sociale, lipsa unui 

domiciliu stabil, familii fără locuinţă sau evacuări)28.  

 

Rute urmate de copii înainte de a intra în sistemul de protecţie 

Există trei tipuri de rute urmate de copiii aflaţi în grija statului înainte de a intra în sistem:  

✓ Primul tip ţine de familie şi reţeaua familială: copiii urmează ruta standard până în 

momentul în care are loc un eveniment perturbator şi ajung în sistemul de protecţie a 

copilului. Aşa se întâmplă cu aproximativ 65% dintre copiii aflaţi în grija statului.  

✓ Al doilea tip de rute ţine de instituţii, în special de cele medicale, fiind întâlnit în cazul a 

peste 31% dintre copiii aflaţi în grija statului.  

✓ Ultimul tip include ruta străzii şi este cel mai puţin frecvent. Pentru sub 1% dintre copii, 

dosarele nu oferă informaţii în acest sens29. 

 

 
27 Stănculescu, M., S., Grigoraş, V., Teşliuc, E., Pop, V. (coord.) 2016, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, 

Bucureşti: Banca Mondială, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie și UNICEF, 

disponibil la: www.unicef.org , p. 44 
28 Ibidem, p. 47 
29 Ibidem, p. 64 

http://www.unicef.org/
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2.2 Servicii de asistență socială pentru copiii aflați în dificultate  
 

2.2.1 Tipuri de servicii pentru realizarea protecţiei speciale a copilului 
 

Sistemul de servicii sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate 

pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de 

grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de 

excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii30. 

În Dictionarul de Politici Sociale, serviciile sociale sunt definite ca „instrumente de 

realizare a unor obiective sociale, de natură redistributivă, reprezentând acele servicii publice 

care au drept scop creşterea bunăstării sociale”31.  

 În literatura de specialitate serviciile de protecţie orientate direct către copil sunt 

clasificate în32:  

1. servicii care oferă suport familiilor;  

2. servicii care suplimentează îngrijirea oferită copiilor de către părinţi;  

3. servicii care suplinesc îngrijirea parentală.  

În prima categorie se înscrie munca asistenţilor sociali care oferă suport copiilor şi 

părinţilor, în conformitate cu criteriile de evaluare şi intervenţie ale muncii sociale cu indivizii 

şi familiile. Uneori această muncă de suport este oferită fără ca ea să fie cerută de către părinţi, 

care nu recunosc neapărat nevoia de ajutor sau caracterul inadecvat al propriului lor 

comportament faţă de copil. A doua categorie cuprinde serviciile de zi destinate ocrotirii 

copiilor. În a treia categorie se încadrează alternativele pe care sistemul de protecţie a copilului 

le are pentru cazul în care copilul este scos din propriul cămin, sau şi-l pierde. 

            Pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea 

protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, în România, se 

organizează şi funcţionează următoarele tipuri de servicii33: 

a) servicii de zi; 

b) servicii de tip familial; 

c) servicii de tip rezidenţial. 

 
30 Legea asistenței sociale nr. 292/2011, art.27 
31 Pop, L. M., (coord.) 2002, Dicţionar de politici sociale, Bucureşti, Editura Expert, p. 720 
32 Costin et al. 1991 apud Roth-Szmosközi, M. 2005, Copii şi femei victime ale violenţei, Cluj- Napoca, Presa 

Universitară Clujeană; pp. 49-50 
33 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 119 
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a) Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea 

capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina 

separarea copilului de familia sa. Accesul la aceste servicii se realizează în baza planului de 

servicii sau, după caz, a planului individualizat de protecţie. 

Conform standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor în 

familie şi copiilor separaţi sau cu risc de a fi separaţi de părinţi avem34: 

✓ Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi  

✓ Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi 

✓ Centre de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie   

✓ Centre de zi de coordonare şi informare pentru copiii străzii  

✓ Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţă independentă  

✓ Centre de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului 

care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal  

✓ Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 

b) Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigură, la domiciliul unei persoane 

fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi 

ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului. 

c) Serviciile de tip rezidenţial sunt acele servicii prin care se asigură protecţia, creşterea şi 

îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii 

plasamentului. Din categoria serviciilor de tip rezidenţial fac parte toate serviciile care asigură 

găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore. Serviciile de tip rezidenţial se organizează pe 

model familial şi pot avea caracter specializat în funcţie de nevoile copiilor plasaţi35. 

 Aceste servicii includ: 

✓ centrele de plasament (inclusiv casele de tip familial) 

✓ centrele de primire a copilului în regim de urgenţă 

✓ centrele maternale. 

Centrul maternal, denumit în continuare CM, este un serviciu pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea 

şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea 

responsabilităţilor parentale. 

 
34 Ordin nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor 
35 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 123. 
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Beneficiarii direcţi ai centrului maternal sunt cuplurile mamă-copil, inclusiv gravida aflată în 

ultimul trimestru de sarcină, aflate în situaţii de risc în ceea ce priveşte separarea copilului de 

familia sa, cum ar fi de exemplu: 

✓ mame cu copii nou-născuţi, cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, 

mame provenind din familii marginalizate, sărace etc.); 

✓ mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă sau/şi care se confruntă cu mari 

probleme (financiare, profesionale, relaţionale) fiind în imposibilitate de a răspunde 

corespunzător nevoilor specifice ale copilului. 

Furnizorii de servicii pot înfiinţa centre maternale pe probleme specifice în conformitate cu 

nevoile concrete ale judeţului/sectorului municipiului Bucureşti, respectând standardele 

minime obligatorii prezente, precum şi alte standarde corespunzătoare problemei respective, de 

exemplu: 

✓ gravide sau mame cu vârsta sub 18 ani; 

✓ mame şi copii aflaţi pe stradă sau tinere foste copii ai străzii cu copii; 

✓ mame şi copii victime ale violenţei în familie sau numai copilul victimă a violenţei în 

familie ori a abuzului, neglijării şi exploatării; 

✓ cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce 

copilul a avut o măsură de protecţie. 

 

2.2.2 Instituții cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului 

 

La nivel central – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

(ANPDCA) aflată în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse; 

La nivel judeţean – Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC), 

în subordinea Consiliilor Judeţene, respectiv a Consiliilor Locale ale Municipiului Bucureşti; 

La nivel local – Serviciile Publice de Asistenţă Socială (SPAS), organizate la nivelul 

municipiilor şi oraşelor, sau persoane cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al 

consiliilor locale comunale. 
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Capitolul 3 

Adopţia copilului 
 

3.1 Evoluţia istorică a adopţiei 
 

a) Evoluţia istorică a adopţiei la nivel internaţional36 

      În Imperiul Roman, adopţia a fost cel mai obişnuit mod de a accede la tron. Cel mai cunoscut 

caz este cel al lui Iulius Cezar care şi-a adoptat propriul nepot, pe Gaius Octavius, devenit 

ulterior primul împărat sub numele Augustus Caesar (62 î. Hr. –14 d. Hr.) 

În Roma Antică, adopţia copiilor a fost reglementată în Legea Romană. Erau cunoscute două 

forme de adopţie: adoptio, care semnifica adopţia unei persoane dependente, aflate sub puterea 

părintească, putere care-i revenea tatălui, iar a doua formă cunoscută era adrogatio, care 

semnifica adopţia unei persoane independente, care în urma adopţiei îşi pierdea acest status şi 

devenea dependentă. 

      Codul lui Iustinian modifică vechea Lege Romană permiţând părintelui natural să-şi 

păstreze drepturile părinteşti. Identificăm astfel o distincţie între adopţia perfectă, deplină care 

conferea putere adoptatului asupra adoptatorului, respectiv adopţia imperfectă care presupunea 

lipsa puterii părintelui adoptiv asupra copilului adoptat, puterea asupra acestuia din urmă 

rămânând părintelui firesc. 

       După declinul Imperiului Roman, în Evul Mediu practica adopţiei devine mai puţin 

acceptată. În societatea medievală, relaţiile de sânge capătă o importanţă extremă. 

       În Common Law, în Anglia, dreptul tatălui de a-şi creşte copiii este considerat a fi unul 

dintre cele mai sacre drepturi. Părintele nu avea permisiunea de a renunţa la drepturile şi 

responsabilităţile ce-i reveneau în raport cu proprii copii în favoarea altcuiva. Opoziţia faţă de 

adopţie îşi are rădăcina în dorinţa de a proteja drepturile rudelor de sânge în caz de succesiune, 

dintr-o aversiune morală faţă de ilegitimitate şi existenţa unor forme alternative de protecţie. 

       La începutul secolului al XIX-lea, în Franţa, Codul lui Napoleon aduce o serie de 

reglementări procesului de adopţie cu menirea de a înăspri această practică. De pildă articolul 

343 impune condiţia ca adoptatorii să aibă vârsta de peste 50 de ani, să nu aibă copii sau 

descendenţi legali şi să prezinte o vârstă mai înaintată decât a adoptatului cu cel puţin 15 de ani. 

 
36 Cazan, A. M. 2021 Perspective istorice şi contemporane asupra adopţiei în Enea, V. (coord.), „Abordarea 

psihologică a adopţiei şi asistenţei maternale”, Ed. Polirom, Iaşi, pp. 168-170;  Muntean, A. 2013, Adopţia şi 

atasamentul copiilor separaţi de părinţii biologici, Iaşi, Polirom, pp. 99-105; Bejenaru A. 2011, Adopția copiilor 

în România, Ed. Institutul European, Iași, pp. 20-25.  
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Mai mult, potrivit articolului 345, pentru a putea adopta, adoptatorul trebuia să-l fi avut în grijă 

pe adoptat de cel puţin 6 ani sau să-i fi salvat viaţa acestuia dintr-un incendiu, de la înec sau 

dintr-o luptă. 

       La începutul secolului al XX-lea, majoritatea Statelor Unite ale Americii au adoptat legi 

pentru adopţia copiilor (se consideră că, primul stat  a fost Massachusetts în 1851). 

Începând cu anul 1930 se conturează o nouă practică în domeniul adopţiei şi anume, adopţia 

deschisă.  

       O formă intermediară de adopţie este cea semi-deschisă sau mediată 

       Al doilea război mondial a provocat schimbări importante în practica adopţiei copilului. 

Apare acum o altă procedură – adopţia internaţională. În anul 1948 – prima adopţie transrasială 

a unui copil afro-american de către doi părinţi albi. 

      Pe lângă numărul mare de adopţii internaţionale, anii ’70 mai aduc pentru Statele Unite şi 

Marea Britanie şi alte schimbări: adopţia copiilor cu nevoi speciale.  

În categoria copiilor consideraţi a prezenta nevoi speciale includem, în general: 

    -  copii cu vârstă înaintată 

    -  copii care aparţin din punct de vedere etnic sau rasial categoriilor minoritare 

    -  copii cu probleme emoţionale, cu boli cronice, cu dizabilităţi fizice şi/sau mintale 

    -  copii care au fost supuşi la diferite forme de abuz şi/sau neglijare severă 

    - copii care au mai mulţi fraţi şi, potrivit principiilor protecţiei copiilor, trebuie plasaţi 

împreună.  

Ţări în care politica descurajează adopţia copiilor cu nevoi speciale: Australia, Austria, 

Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Olanda, Noua Zeelandă, Suedia. 

Ţări în care politica încurajează adopţia copiilor cu nevoi speciale: Marea Britanie, SUA 

 

b) Evoluţia istorică a adopţiei în România37 

Momente şi documente importante: 

✓ Odată cu intrarea romanilor în Dacia, aspectele cu privire la adopţia în Imperiul Roman au 

fost valabile şi pe teritoriul românesc; 

✓ Îndreptarea legii sau Pravila lui Matei Basarab publicată în Muntenia, în 1652; 

✓ Codul Calimach, publicat în Moldova, în 1817; 

✓ Legiuirea Caragea, dată de domnul Ţării Româneşti, în 1818;  

✓ Codul Civil Român al lui Alexandru Ioan Cuza, în 1865;  

 
37 Bejenaru A. 2011, Adopția copiilor în România, Ed. Institutul European, Iași, pp. 34-47; Muntean, A. 2013, 

Adopţia şi atasamentul copiilor separaţi de părinţii biologici, Iaşi, Polirom, pp. 185-188;  
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✓ Codul familiei, în 1954; 

✓ Legea nr. 11/1990 cu privire la adopţiile internaţionale; 

✓ Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei – Legea 87/1998; 

✓ Legea 273/2004 privind procedura adopţiei; 

✓ Noul Cod civil, 2011 

Îndreptarea legii sau Pravila lui Matei Basarab publicată în Muntenia, în 1652 – este primul 

document care face referire expresă la adopţie şi avea o componentă religioasă: adopţia era 

considerată a fi încheiată doar după citirea sfintelor „molitve”. Adoptatul era numit „copil de 

suflet” pentru a-l diferenţia de „copilul trupesc”. Acesta intra în familia adoptatorului numit 

„părinte sufletesc”, care îl deosebea de „părintele firesc”.  

      Codul Calimach, publicat în Moldova, în 1817 – se referă la adopţie numind-o „înfială” şi 

legând-o religios de Sfântul Botez. Se precizează şi câteva restricţii cu privire la înfiere: 

călugării, devotaţi vieţii monahale nu puteau înfia; între cei care înfiau şi cel înfiat trebuia să 

existe o diferenţă de vârstă de cel puţin 18 ani; copiii înfiatului erau consideraţi nepoţi ai 

părintelui înfietor; se cerea consimţământul tatălui biologic sau, după caz, al mamei, dar 

consimţământul mamei trebuia întărit de cel al epitropului; prin înfiere, copilul dobândea 

acelaşi drepturi ca şi copiii legitimi ai familiei; copilul „înfiit” lua numele „înfiitorului”, dar 

păstra şi numele familiei sale etc. 

       Legiuirea Caragea, dată de domnul Ţării Româneşti, în 1818 – impune o vârstă minimă de 

25 de ani pentru părinţii care adoptă şi o diferenţă de cel puţin 18 ani între copilul adoptat şi 

părintele adoptativ; călugărilor nu li se îngăduie să adopte, dar preoţilor căsătoriţi li se 

recunoaşte acest drept; copiii născuţi din părinţi robi nu puteau fi înfiaţi; se interzicea dreptul 

de a adopta celor „nebuni, risipitori şi necinstiţi”;   

      Codul Civil Român al lui Alexandru Ioan Cuza, în 1865 – era în principal de inspiraţie 

franceză, din Codul civil al lui Napoleon. Se renunţă la componenta religioasă. Adopţia se 

realiza în interesul adoptatorului care vroia să-şi transmită numele mai departe, dar efectele 

efectele adopţiei nu erau depline (adoptatul putea menţine relaţiile cu familia biologică) 

     Codul familiei, în 1954 – după modelul Iustinian, erau reglementate două forme de adopţie: 

adopţia cu efecte restrânse, respectiv cu efecte depline. Se cerea respectarea interesului celui 

care urma să fie înfiat. Înfierea era o măsură care se putea aplica şi unei persoane majore dacă 

fusese crescută de cel care adopta; 

     Legea nr. 11/1990 cu privire la adopţiile internaţionale – alcătuită din 9 articole. Se 

înlocuişte termenul de „înfiere” cu cel de „adopţie”. 



35 
 

     Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei. În Legea 87/1998 

– adopţia este considerată o măsură de protecţie a interesului superior al copilului, aduce cu 

sine efectele filiaţiei fireşti între adoptator şi copilul adoptat şi pune capăt filiaţiei dintre copil 

şi părinţii naturali38. 

 

3.2 Noţiuni de bază în adopţia copilului: definiţii, prinсipii de lucru 
 

      Adopţia naţională  sau domestică este actul juridic în temeiul căruia se stabilesc legături de 

rudenie între un copil şi o persoană sau un cuplu, în general alta decât părinţii de origine, 

asemănătoare acelora care există în cazul rudeniei între părinţi şi copii, părinţii trebuind cu 

necesitate să fie cetăţeni ai aceleiaşi ţări. 

      Adopţia internaţională vizează ca un copil având reşedinţa obişnuită într-un stat contractant 

(statul de origine) a fost, este sau urmează a fi deplasat către un alt stat contractant (statul 

primitor), fie după adopţia sa în statul de origine de către soţi sau de către o persoană având 

reşedinţa obişnuită în statul primitor, fie în vederea unei asemenea adopţii în statul primitor sau 

în statul de origine39  

Principiile adopţiei40 

✓ Principiul interesului superior al copilului; 

✓ Principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial; 

✓ Principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se cont de originea sa etnică, 

culturală şi lingvistică 

✓ Principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta 

şi gradul său de maturitate 

✓ Principiul celerităţii şi îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei 

✓ Principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale 

adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte 

identitatea părinţilor fireşti 

 

 

 
38 Bejenaru A. 2011, Adopția copiilor în România, Ed. Institutul European, Iași, pp. 34-47; Muntean, A. 2013, 

Adopţia şi atasamentul copiilor separaţi de părinţii biologici, Iaşi, Polirom, pp. 202-208 
39 Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei 

internaţionale 
40 Legea nr. 273/2004 privind încuviinţarea adopţiei, art. 1 



36 
 

3.3 Teorii explicative ale procesului de adopţie 
 

De-a lungul timpului s-au conturat mai multe perspective teoretice în sfera adopţiei 

copilului printre care menţionăm: teoria rolului social, teoria stresului şi a copingului, teoria 

privind stresul familiei, teoria dezvoltării familiale, teoria biologică a dezvoltării, teoria 

ataşamentului 41. 

Teoria rolului social – iniţiator David Kirk (1984)42 

Asumpţia centrală a teoriei este aceea că, părinţii adoptatori prezintă un handicap de rol rezultat 

din diferenţele existente între parentalitatea biologică şi parentalitatea adoptivă, pentru care nu 

există prescripţii culturale de rol şi care determină solicitări, provocări şi conflicte unice.  

H. David Kirk a fost primul care a subliniat importanţa conştientizării rolului părinţilor adoptivi 

în continuarea, şi nu împotriva sau suprapunându-se cu rolul părinţilor biologici. 

Teoria stresului şi a copingului (Richard Lazarus şi all.)43 

Stress – o relaţie dintre individ şi mediul socio-cultural , în care persoana evaluează mediul ca 

impunând solicitări care exced resursele proprii ale individului şi ameninţă starea sa de bine. 

Atunci când adopţia este percepută ca fiind stresantă sunt declaşate strategiile de coping 

considerate a fi eforturi cognitive şi comportamentale pentru îndeplinirea solicitărilor interne 

şi/sau externe cu scopul depăşirii situaţiei stresante (unele sunt centrate pe rezolvarea 

problemei, urmărind eliminarea ei, altele sunt centrate pe emoţii prin reducerea răspunsului 

emoţional faţă de factorul stresor prin evitare, minimizare, atenţie selectivă etc.) 

Teoria privind stresul familiei (modelul lui Hill, 1958) 

Modelul circular al stresului familial, cunoscut sub denumirea ABC-X, în care: 

A  - este criza ce aduce cu sine evenimentul stresor şi dificultăţile familiei legate de acesta; 

B – reprezintă resursele familiei cu ajutorul cărora face faţă crizei; 

C – este definiţia pe care familia o dă evenimentului stresor şi crizei; 

X – este rezultatul crizei familiei 

Factorii de protecţie, care pot contrabalansa stresul, se pot manifesta fie la nivel individual 

(venit, educaţie, viaţă spirituală), fie la nivel de cuplu (planificarea unor evenimente plăcute, 

participarea la spectacole etc.), la nivelul familiei (coeziune, bune deprinderi de comunicare) 

ori în diverse contexte din comunitate (servicii de recreere, de educaţie etc.). 

 
41 Bejenaru, A. 2011, Adopția copiilor în România, Ed. Institutul European, Iași, pp. 115-134 
42 Boncu, Ş. 2021 Teoria rolului social în Enea, V. (coord.), „Abordarea psihologică a adopţiei şi asistenţei 

maternale”, Ed. Polirom, Iaşi, pp. 225-233; 
43 Muntele Hendreş, D. 2021 Teoria stresului şi a copingului în Enea, V. (coord.), „Abordarea psihologică a 

adopţiei şi asistenţei maternale”, Ed. Polirom, Iaşi, pp. 243-252 
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Tipuri de stres la copil44  

✓ Stresul toxic induce o activare frecventă sau prelungită a sistemului de management al 

stresului cu care este dotat organismul. Acest tip de stress cu reacţiile fiziologice şi psihologice 

caracteristice are un efect negativ asupra arhitecturii creierului. În situaţii extreme, în cazul în 

care copilul suferă de abuz sever, de durată, efectul asupra creierului poate merge până la 

reducerea dimensiunii acestuia; 

✓ Stresul tolerabil este un stres care ar putea afecta structura creierului, dar pentru că în   

general are loc pe perioade scurte de timp sau pentru că copilul beneficiază de protecţie, creierul 

are timp să-şi revină şi astfel să contracareze efectele cu potenţial distructiv; 

✓ Stresul pozitiv provoacă răspunsuri sau reacţii moderate, mai scurte şi mai suportabile, 

constând în creşteri de scurtă durată ale pulsului, modificări ale ritmului respirator etc. Situaţiile 

stresante care provoacă reacţii de stres pozitiv sunt pentru copil o ocazie de a învăţa să se 

controleze şi să le facă faţă cu bine, mai ales atunci când beneficiază de sprijinul unui adult. 

Traume specifice copilăriei45 

✓ Trauma de tip I – este generată de stresori cu apariţie neaşteptată, unică, ce constituie o 

ameninţare a vieţii şi conduc la simptome intruzive legate de amintirile traumatice, 

evitarea amintirilor traumatice, confuzie emoţională şi hiperexcitare. În situaţia 

abandonului, copilul trăieşte o traumă de tip I  

✓ Trauma de tip II (Trauma complexă) – implică „trădarea fundamentală a încrederii 

copilului în relaţiile primare”. Copilul trăieşte stări de aşteptare  şi alertă permanente 

legate de „producerea imprevizibilului previzibil”.  

     Trauma complexă este generată de factori de stres repetitivi, cronici în manifestare, 

producând un efect traumatic cumulativ prin combinarea efectelor apărute la manifestarea lor 

repetată. Din categoria evenimentelor cu potenţial de a induce copiilor trauma complexă fac 

parte: abuzul fizic sau sexual al copilului, neglijarea severă, violenţa în familie, expunerea la 

adversităţi şi violenţe combinate, specifice zonelor de război. 

Teoria dezvoltării familiale  - Evelyn Duvall (1988) 

Pleacă de la stresul specific şi comun în anumite perioade din istoria unei familii, în raport 

cu responsabilitatea parentală 

✓ Stadiul formării cuplului (fără copii) 

✓ Stadiul familiei cu copii nou-născuţi (până la 30 de luni) 

✓ Stadiul familiei cu copii preşcolari (cei mai mari cu vârste între 30 de luni şi 6 ani) 

 
44 Muntean, A. 2013, Adopţia şi atasamentul copiilor separaţi de părinţii biologici, Iaşi, Polirom, pp. 78-79 
45 Ibidem, p. 82 



38 
 

✓ Stadiul familiei cu copii şcolari (copiii au vârste cuprinse între 6 şi 13 ani) 

✓ Familia cu adolescenţi (cei mai mari copii ai familiei au vârste între 13 şi 20 de ani) 

✓ Familia ca „centru de lansare” (de la primul până la ultimul copil care pleacă din cuibul 

familiei) 

✓ Familia cu părinţi de vârstă mijlocie („cuibul gol”, lăsat de plecarea copiilor, până la 

pensionarea părinţilor) 

✓ Familia cu membrii în vârstă (de la pensionare la moartea ambilor soţi). 

Teoria biologică a dezvoltării 

Teoria biologică a fost preluată şi utilizată de numeroşi specialişti în domeniul adopţiei 

copiilor, pentru a explica influenţa eredităţii asupra dezvoltării ulterioare a copiilor adoptaţi şi 

posibilele riscuri ereditare pe care aceştia le pot dobândi. 

Principala asumpţie a acestei teorii este aceea protrivit căreia, dezvoltarea şi adaptarea 

individului sunt, în mod esenţial, determinate de moştenirea genetică (Bejenaru, 2011) 

Teoria ataşamentului – John Bowlby (anii 60 - 70) 

Teoria ataşamentului se opune tuturor celorlalte teorii psihologice, care consideră că 

legăturile afective ale copilului se stabilesc cu indivizii care-i satisfac nevoile primare. Copilul 

se naşte cu nevoia de contact social şi dispune de la naştere de comportamente instructive care 

îl ajută să intre în contact cu cei din jurul său. Persoana care satisface aceste nevoi sociale ale 

copilului este cea spre care el îşi îndreaptă ataşamentul consideră că o despărţire prelungită ,în 

primi lor cinci ani de viata este cauza esenţială de tulburări de comportament şi de delicvenţă. 

El descrie cei "3D" ("Disperare", "Descurajare", "Detaşare")   care apar în caz de separări 

repetate sau prea lungi şi de condiţii afective inadecvate în lipsa mamei  

Mary Ainsworth (1973), cel de-al doilea pionier al teoriei atașamentului, a elaborat bine 

cunoscutul experiment “Strange Situation” prin care se pot observa modelele internalizate de 

reprezentare a atașamentului, formate deja la 1 an/1 an și jumătate. Această procedură supune 

copilul la șapte situații a câte trei minute, total 21 de minute, urmărind interacțiunile, respectiv 

atitudinea dintre cei doi parteneri ai diadei, mama și copilul, în condiții de stres prin schimbare 

de mediu și în prezența unei persoane nefamiliare copilului. 
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3.4 Procedura adopției: succesiunea etapelor, instituţii responsabile, rolul asistentului 

social 
 

Etapele procesului de adopţie internă 

1. Obţinerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte 

2. Deschiderea procedurii adopţiei 

3. Potrivirea dintre copil şi persoana ori familia adoptatoare 

4. Încredinţarea în vederea adopţiei 

5. Încuviinţarea adopţiei 

 

1. Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare 

      Evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului sau familiei 

adoptatoare se face, pe baza solicitarii lor, de către direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului de la domiciliul acestora şi trebuie să aibă în vedere: 

✓ personalitatea, starea sănătăţii şi situaţia economică a adoptatorului sau familiei 

adoptatoare, viaţa familială, condiţiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil; 

✓ motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreşte să adopte; 

✓ motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei doi soţi solicită să adopte un 

copil, celălalt soţ nu se asociază la cerere; 

✓ impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta. 

        Raportul final de evaluare cu propunerea de eliberare sau neeliberare a atestatului trebuie 

întocmit în maxim 120 de zile de la depunerea cererii de evaluare şi trebuie comunicat 

solicitantului. 

       Atestatul emis este valabil pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire; 

       Direcţia are obligaţia de a verifica anual îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza 

eliberării atestatului 

Acte privind adoptatorii 

✓ Certificatele de naştere şi de căsătorie, în copie legalizată; 

✓ Certificate privind starea de sănătate ; 

✓ Certificate privind antecedentele penale; 

✓ Un act eliberat de autorităţile străine competente, din care să rezulte că pot să adopte, 

potrivit legislaţiei  ţării respective; 

✓ Ancheta socială efectuată de autorităţile străine competente de la domiciliul adoptatorilor, 

în care să arate opinia acestora cu privire la adopţie.  
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În cazul copilului aflat într-o instituţie de ocrotire sau după caz, într-o unitate medico-sanitară, 

părinţii pot declara în scris, în formă autentică, că sunt de acord că, după trecerea a 6 luni de la 

data declaraţiei, acesta să fie adoptat. 

După caz, la cererea de adopţie mai pot fi anexate şi alte acte din care să rezulte că sunt 

îndeplinite cerinţele legale pentru încuviinţarea acesteia. De exemplu, Hotărârea judecătorească 

din care să rezulte că unul dintre părinţii celui ce urmează a fi adoptat  a decedat sau se găseşte 

într-una din situaţiile în care consimţământul său nu este necesar pentru adopţie. 

Cine nu poate adopta 

✓ Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune 

✓ Persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie 

✓ Persoanele care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic sau au un 

handicap mintal 

✓ Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi materiale 

necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului. 

2. Deschiderea procedurii de adopţie 

    Poate avea loc doar dacă planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia 

internă, ca măsură stabilită de specialiştii DGASPC. Dosarul se transmite compartimentului de 

adopţii şi postadopţii al Direcţiei, pentru luarea în evidenţă a cazului. Direcţia în a cărei rază 

teritorială are domiciliul copilul, în termen de 30 de zile sesizează instanţa de judecată în 

vederea deschiderii procedurii adopţiei. 

Acte privind adoptatul 

✓ certificatul de naştere în copie legalizată; 

✓ certificatul de naştere, după caz, de căsătorie sau de deces a părinţilor fireşti ai minorului, 

în copie legalizată; 

✓ declaraţia autentificată de consimţământul la adopţie dată de  părintele sau părinţii fireşti, 

tutore sau ocrotitorii legali, ori după caz avizul autorităţii tutelare;  

✓ certificatul medical privind starea de sănătate a minorului eliberat  după caz, de policlinica 

judeţeană, municipală sau de  sector; 

✓ confirmarea Comitetului Român pentru Adopţii, în cazul adopţiei internaţionale, că 

minorul se află în evidenţă şi că există garanţii pentru ca minorul să locuiască în statul de 

primire, cât şi  pentru urmărirea evoluţiei lui după adopţie. 
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Consimţămantul la adopţie 

Persoanele care trebuie să consimtă la adoptie sunt următoarele: 

✓ parinţii firesti; dacă unul dintre părinţii firesti este decedat, necunoscut, declarat, în 

condiţiile legii, mort sau disparut, pus sub interdicţie, precum şi dacă se află, din orice 

împrejurare, în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, consimţământul celuilalt părinte 

este indestulator; 

✓ părintele sau părinţii decazuţi din drepturile părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa 

interzicerii drepturilor părinteşti păstrează dreptul de a consimţi la adopţia copilului; 

consimţământul reprezentantului legal este obligatoriu în acest caz; 

✓ tutorele copilului ai cărui părinţi firesti sunt decedati, necunoscuţi, declaraţi morţi sau 

dispăruţi ori puşi sub interdicţie, în condiţiile legii; 

✓ copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; 

✓ adoptatorul sau, după caz, familia adoptatoare; in cazul adopţiei copilului şi de către soţul 

adoptatorului, consimţământul trebuie exprimat de către soţul care este deja părinte 

adoptator al copilului. 

Copiii greu adoptabili 

Copilul greu adoptabil este definit în literatura de specialitate ca având următoarele 

caracteristici46: 

✓ vârstă mai mare de 3 ani; 

✓ apartenenţa din punct de vedere etnic sau rasial categoriilor minoritare; 

✓ cu probleme emoţionale, cu boli cronice, cu dizabilităţi fizice şi/sau mintale; 

✓ a fost supus la diferite forme de abuz şi/sau neglijare severă; 

✓ copil care are mai mulţi fraţi şi, potrivit principiilor protecţiei copilului, ar trebui plasaţi 

împreună 

Copiii adoptabili cu profil public 

     Copiii adoptabili cu profil public - acei copiii pentru care într-o perioadă de 9 luni de la 

declararea adoptabilităţii nu s-a reuşit identificarea unei familii potrivite sau, chiar dacă aceasta 

a fost identificată, nu s-au putut urma paşii care să conducă la finalizarea adopţiei. 

      Registrul Național pentru Adopții conţine o secţiune specială care conţine profilul celor 

aflaţi în această situaţie. Profilul public al unui copil adoptabil constă într-o prezentare succintă 

a abilităţilor, preferinţelor, nevoilor şi trăsăturilor de personalitate care caracterizează copilul 

 
46 Bejenaru, A. 2010,  „Adopția copiilor”, în D. Buzducea, Asistența socială a grupurilor de risc, Ed. Polirom, Iaşi, 
p. 200 
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în cauză, fiind însoţit de o fotografie a acestuia sau de o imagine reprezentativă ce poate fi 

aleasă chiar de copil. În cazul fraţilor ce urmează a fi adoptaţi împreună, profilul este comun. 

      Adoptatorii au posibilitatea de a accesa de la nivelul DGASPC-ului de la domiciliu profilul 

public al copiilor  adoptabili şi, în situaţia în care sunt interesaţi de adopţia unui copil din cadrul 

profilului pot notifica acest aspect Direcţiei. 

3. Potrivirea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare 

     Este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi 

selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate 

ale copilului. Şi se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare; 

Include o componentă iniţială şi una practică şi se realizează de către compartimentul de adopţii 

şi postadopţii din structura direcţiei; 

     La finalul procedurii de potrivire se realizează un raport iar ulterior, în maximum 5 zile, 

direcţia în a cărui rază teritorială se află domiciliul copilului sesizează instanţa judecătorească 

pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei. 

4. Încredinţarea copilului 

    Încredinţarea copilului în vederea adopţiei se dispune  de către instanţa judecătorească de la 

domiciliul copilului, pentru o perioadă de 90 de zile. 

     Pe toată perioada încredinţării copilului Direcţia de la domiciliul adoptatorului/familiei 

adoptatoare trebuie să urmărească evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana sau 

familia căreia i-a fost încredinţat şi să întocmească rapoarte bilunare privind aceste aspecte. 

      La sfârşitul perioadei se va întocmi un raport final care va fi transmis instanţei de judecată 

competente în vederea soluţionării cererii de încuviinţare a adopţiei 

      În această etapă a adopţiei, adoptatorul poate beneficia de un concediu de acomodare 

acordat pentru o perioadă de maxim un an precum şi de o indemnizaţie lunară (cuantumul este 

de 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei 

emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei şi nu poate fi mai mare de 

8.500 lei). 

5. Încuviinţarea adopţiei 

    Dacă pe baza probelor administrate şi după studierea cazului se apreciază că adopţia este în 

interesul copilului, instanţa va admite cererea de încuviinţare a adopţiei. 

    Judecarea cererii de încuviinţare a adopţiei se face cu citarea Direcţiilor competente implicate 

şi a persoanei/familiei adoptatoare. Dacă cel adoptat a dobândit capacitate deplină de exerciţiu, 

va fi citat şi el. Dacă adoptatorul este soţul părintelui firesc/adoptativ, sunt citaţi adoptatorul şi 

părinţii fireşti ai celui adoptat. 
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    În termen de 5 zile de la încuviinţarea adopţiei, Direcţia din raza de domiciliu a copilului îi 

va înştiinţa în scris pe părinţii fireşti despre decizie; de asemenea, va înştiinţa şi autorităţile 

române competente să elibereze documentele de identitate sau de călătorie pentru cel adoptat47     

Dacă părinţii fireşti se prezintă în faţa instanţei de judecată şi îşi exprimă refuzul de a consimţi 

la adopţie, instanţa va suspenda soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei şi Direcţia 

competentă va formula o cerere de revizuire a hotărârii de deschidere a procedurii adopţiei. 

     În cazul adopției unei persoane majore - este obligatoriu ca adoptatorul să aibă capacitate 

deplină de exercițiu, să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul și să nu se afle în 

vreuna dintre situațiile ce reprezintă impedimente la adopție. 

     Persoana majoră poate fi adoptată numai dacă adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-

o în timpul minorității sale. Dovada de „creștere în timpul minorității” se realizează în fața 

instanței de judecată, cu orice mijloace de probă (înscrisuri, martori, etc). 

      Părțile la proces sunt adoptatorul și adoptatul care își exprimă consimțămintele la adopție 

în fața instanței de judecată. Nu este necesar consimțământul părinților firești ai adoptatului. 

Sesizarea instanței judecătorești pentru încuviințarea adopției majorului se realizează direct de 

către persoana/familia adoptatoare, fără ca legea să prevadă efectuarea vreunei proceduri 

administrative prealabile. 

Consecinţele adopţiei 

✓ Adaptatul dobândeşte, prin adopţie numele celui care  adoptă. În cazul în care adopţia se 

face de către doi soţi ori de către soţul care adoptă pe copilul celuilalt soţ, iar soţii au un 

nume de familie comun, adoptatul va purta acest nume.  

✓ Domiciliul minorului adoptat este la părinţii adoptatori sau la acela dintre adoptatori la care 

locuieşte. Dacă aceştia au domicilii separate şi nu se înţeleg cu privire la domiciliul 

minorului, va decide Instanţa Judecătorească.  

✓ Minorul  străin sau fără cetăţenie adoptat de un cetăţean  român sau de doi soţi, cetăţeni 

români, dobândeşte cetăţenia română. Minorul cetăţean român adoptat de un cetăţean 

străin, pierde cetăţenia română dacă, adoptatorul sau adoptatorii solicită aceasta în mod 

expres şi adoptatul este considerat, potrivit legii străine, că a dobândit cetăţenia străină. 

 

 

 

 

 
47 Legea 273/2004 privind încuviinţarea adopţiei, art. 59, alin.2 
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Monitorizarea postadopţie 

       Direcţia de la domiciliul copilului va urmări şi va întocmi rapoarte trimestriale cu privire 

la evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe o perioadă de cel putin 

2 ani după încuviinţarea adopţiei. 

 

Activităţile postadopţie pot consta în: 

✓ Informare şi consiliere pentru copii şi părinţi; 

✓ Organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale; 

✓ Constituirea de grupuri de suport pentru copii şi părinţi; 

✓ Sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopţia sa; 

✓ Consilierea adoptatului în vederea dezvăluirii identităţii părinţilor fireşti/rudelor biologice; 

✓ Consilierea şi pregătirea adoptatului/părinţilor fireşti/rudelor biologice în vederea 

contactării. 

       La încheierea perioadei de monitorizare postadopţie, direcţiile întocmesc un raport final de 

închidere a cazului şi introduc în Registrul Naţional pentru Adopţii copia electronică a 

acestuia48. 

 

Formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei49  

 

✓ Model cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte 

✓ Cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de familie/persoană aptă să adopte 

✓ Raport final de evaluare a capacităţii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare 

✓ Raport de consiliere şi informare a părinţilor fireşti/tutorelui anterior exprimării 

consimţământului la adopţie 

✓ Fişa sintetică de potrivire iniţială 

✓ Raport de potrivire între copil şi adoptator/familia adoptatoare 

✓ Raport cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare, 

✓ Raport anual de reevaluare privind adoptatorul/familia adoptatoare 

✓ Cerere de adopţie internaţională, 

✓ Raport privind copilul utilizat în cadrul adopţiei internaţionale 

 
48 Legea nr. 273/2004 privind încuviinţarea adopţiei, art. 96 
49 Ordin nr. 1.430 din 5 august 2021 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie 

aptă să adopte, precum şi a modelului şi a conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în 

procedura adopţiei 
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✓ Certificat de conformitate a adopţiei internaţionale potrivit art. 23 din Convenţia asupra 

protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 

mai 1993 

✓ Tematica sesiunilor de pregătire 

 

3.5 Aspecte privind problemele cu care se confruntă copiii adoptaţi şi familiile 

adoptative 
 

Cum înţeleg copiii adopţia?50  

 

✓ Sugarii şi copiii antepreşcolari, cu vârste cuprinse între 0 - 4 ani  

Copiii foarte mici nu înţeleg în nici un fel adopţia, chiar dacă unii îşi exprimă tristeţea faptului 

că „eu nu am venit din burtica ta”. 

Totuşi dacă părinţii le vor explica şi le vor vorbi despre acest subiect, spunându-le, de exemplu, 

o poveste preferată la culcare, ei vor deveni mai încrezători şi vor culege aspectele pozitive pe 

care părinţii le vor evidenţia prin cuvinte expresive înainte ca ei să înţeleagă ce înseamnă 

adopţia. Povestea pe care părinţii adoptivi le-ar putea-o spune trebuie să fie simplă, clară, de 

exemplu: „Ai venit să locuieşti la noi pentru că  prima ta mămică nu putea avea grijă de un 

bebeluş”. 

✓ Copiii preşcolari (4 – 6 ani) 

Copiii la această vârstă ştiu mai multe despre naştere şi sunt interesaţi de probleme precum: 

aparatul genital diferenţiat pe sexe, apariţia copiilor. Ei pun des întrebarea „de ce?” fără să fie 

capabili să realizeze diferenţa dintre naştere şi adopţie. Unii cred că „...toată lumea este 

adoptată”. Povestea despre adopţie trebuie să fie, de asemenea, concretă, simplă, de exemplu: 

„Te-am luat din leagăn când tu aveai 2 ani”. 

✓ Primii ani de şcoală (6 – 8 ani) 

Copiii de 7 – 8 ani încep să facă diferenţa dintre naştere şi adopţie ca modalitate de a intra într-

o familie. Ei acceptă adopţia ca stare permanentă fără a înţelege de ce s-a recurs la ea. Încep să 

se întrebe de ce familia naturală nu au putut să-i păstreze, dar pot accepta explicaţiile concrete, 

ca de exemplu „ei nu au avut destui bani” sau „ei nu au fost sănătoşi pentru a putea avea grijă 

de tine...”. 

 

 
50 Smith, C.R. 1993, Adopţie şi plasament familial. Cum şi de ce?, Alternative, Bucureşti 
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✓ Copiii cu vârste între 8-10 ani 

Înţeleg diferenţa dintre naştere şi adopţie şi pot începe  să se îndoiască de caracterul permanent 

al relaţiilor interumane. Poate fi o perioadă agitată pentru copiii adoptaţi pentru că înţeleg că 

situaţia socială se schimbă. 

În această perioadă se pot menţiona manifestări ale furiei şi diferitelor tulburări de 

comportament. Ei încep să creadă că pentru a câştiga familia adoptivă au trebuit să-şi piardă 

prima familie şi simt nevoia să plângă această pierdere.  

Acest stadiu este numit „mâhnirea care-i ajută pe copii să se adapteze situaţiei”. 

✓ Copiii cu vârste între 10 - 12 ani 

În această perioadă înţelegerea problemelor care au condus la necesitatea adopţiei devine mai 

complexă (de exemplu: lipsa de sprijin material, infertilitate, dificultate în relaţia părinte - 

copil).  

Copiii devin mai încrezători că lucrurile vor rămâne aşa cum sunt, doresc să discute acasă sau 

la şcoală despre motivele pentru care părinţii lor s-au decis să-i adopte. 

✓ Anii adolescenţei 

Specific acestor ani este întrebarea „cine sunt eu”. Adolescenţii au nevoie de fapte, informaţii 

din partea celor care s-au ocupat de adopţia lor. În lipsa acestor argumente adolescenţii pot 

proiecta în mod ideal ceea ce ei numesc „ceilalţi părinţi”. Ei au nevoie de o imagine cât mai 

realistă despre familia naturală. Unii adolescenţi încercă să-şi asume identitatea părinţilor 

naturali şi pot respinge tot ceea ce vine din partea părinţilor adoptivi. Este vârsta confuziei, 

caracterizată prin agitaţia specifică adolescentului care încearcă să-şi găsească un sens în viaţă. 

 

Faze de evoluţie în familia adoptativă51   

 

Prima fază: „luna de miere”. Este perioada de început când atât părinţii, cât şi copilul adoptat 

sunt fericiţi de a fi împreună şi-şi manifestă aceste trăiri în interacţiunile dintre ei. 

A doua fază: testarea de către copil a limitelor părinţilor adoptivi. Odată ce câştigă 

siguranţa că va rămâne în familia adoptivă, copilul devine relaxat şi-şi manifestă modul propriu 

de a reacţiona, trăirile şi obişuinţele sale. Părinţii adoptivi ar putea reacţiona la acestea 

penalizându-le, ceea ce va induce copilului sentimente de frustrare. Copilul poate manifesta 

supărare, nemulţumire şi poate intra în conflict cu părinţii adoptivi. 

 
51 Sarja, Kroll, 2004 apud Muntean, A. 2013, Adopţia şi atasamentul copiilor separaţi de părinţii biologici, Ed. 

Polirom, Iaşi, pp.170-171 
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Faza a treia: negocierea. Tensiunile şi conflictele îi constrâng pe părinţi la reacţii de tatonare, 

negociere a limitelor şi regulilor de comportament. Este o fază care cere timp, răbdare şi 

pricepere a părinţilor adoptivi în demersul lor de a „lucra” cu copilul „rebel”. 

Faza a patra: adaptarea. Copilul şi părinţii ajung să se cunoască şi să dobândească abilităţi 

de interacţiune nonconflictuale. Abia acum copilul intră definitiv în rolul de copil adoptat, iar 

părinţii în cel de părinţi adoptivi. Atât familia extinsă cât şi serviciile de specialitate sunt 

importante şi dau părintelui siguranţă. 

 

Date statistice cu privire la adopţii în România 

 

        Potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii 

şi Adopţii (ANDPDCA), la 30 iunie 2020, 49.765 de copii erau incluşi în sistemul de protecţie 

specială. Dintre aceştia, 12.175 erau îngrijiţi de rude, iar 37.590 de asistenţii maternali sau de 

personalul din centrele de plasament. Tot în primele şase luni ale anului 2020, au fost adoptaţi 

744 de copii, adică 1,5% din numărul total. 

        Numărul anual al adopţiilor este, oricum, foarte scăzut. De exemplu, în ultimii cinci ani, 

cei mai puţini copii au fost adoptaţi în anul 2016 - 1.074, iar cei mai mulţi în anul 2019 - 1.286. 

Pe de altă parte, nici numărul familiilor din Romania care îşi doresc să adopte nu este unul 

mare. De exemplu, în 2019, au fost înregistrate 2.369 de familii atestate ca fiind apte pentru 

adopţie. Durata medie a procedurii de adopţie a fost de 335 de zile în anul 2019 pentru cele 

interne şi 854 de zile pentru cele internaţionale.  

        La sfârşitul lunii iunie 2020, în sistem figurau 3.985 de copii adoptabili. ANDPDCA a 

revizuit circa 26.000 de dosare, iar astfel, până la finalul lunii septembrie, numărul a ajuns la 

7.822 de copii adoptabili. 
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Anexe  

Anexa nr. 1 Lista filme tematice 

The Queen’s Gambit/Gambitul damei (film serial, 2020) 

Filmul este o adaptare după romanul omonim a lui Walter Tevis care 

urmăreşte povestea unei şahiste geniale încă din vremea când aceasta 

locuia la orfelinat şi a învăţat să joace şah. 

 

 

 August Rush (2007) 

 

Se spune despre August Rush că are darul de a face oamenii să plângă înca din 

trailer. E un film simplu, curat şi în acelasi timp…perfect 

Povestea este neobisnuită: un copil dintr-un orfelinat încearcă să-şi găsească 

părinţii pe care nu-i cunoaşte…cu ajutorul muzicii pe care o aude. 

 

 

 Three Identical Strangers (2018) 

Documentarul Three Identical Strangers aduce în faţa publicului povestea 

incredibilă a unor tripleţi separaţi la puţin timp după naştere şi reuniţi, din 

întâmplare, după 19 ani. Desluşim în film motivaţia înfricoşătoare din 

spatele separării, cum s-au reîntalnit, cum au fost crescuţi în familiile 

adoptive şi dacă educatia primită a avut o influenţă asupra dezvoltării lor, 

dacă personalităţile lor mai au ceva în comun deşi au trăit separaţi şi multe 

alte aspecte ale vieţii celor trei atât înainte de reunire cât şi după.  

 

  Lion (2016) 

Inspirat din fapte reale, Lion spune povestea unui baieţel indian, pe 

nume Saroo, care se pierde de fratele cel mare şi ajunge cu un tren, în 

Calcutta, la mii de km distanţă de casă. Aici nu cunoaste pe nimeni şi 

mai rău, nici dialectul zonei nu-i este cunoscut. Şansa îi surâde totuşi în 

momentul când o familie inimoasă din Australia îl adoptă. Ajuns la 

vârsta adultă Saroo este măcinat de frânturi de amintiri din copilarie, de 

dorul de familia biologică şi de meleagurile copilariei. 
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Instant family/Familie de-a gata (2018) 

Ellie si Pete s-au zbătut să aibă un trai mai bun şi acum că l-au obţinut, 

si-au dat seama că e cam târziu pentru un copil. Aşa apare ideea de a 

adopta, idee ce se transformă rapid în plan iar Ellie şi Pete se alătură 

unui grup de susţinere pentru părinţi adoptivi. 

Însă procedura de adopţie nu e un proces uşor şi în afara problemelor 

de adaptare dintre părinţi şi copii, apare în scenă şi mama naturală a 

celor 3. 

 

The Light Between Oceans (2016) 

Un îngrijitor al unui far şi soţia sa ce locuiesc singuri pe o insulă pe 

coasta Australiei de Vest ajung să crească un copil salvat dintr-o 

barcă eşuată. Drama lor se complică pe măsură ce noi informaţii 

legate de originea copilului ies la iveală, în contextul în care cei doi 

ascunseseră adevărul de familia lor. Un film deosebit şi plin de 

întorsături de situaţie. Povestea atinge o coardă sensibilă legată de 

parenthood şi efectul adopţiei asupra copilului. 

 

    Philomena (2013) – film nominalizat la Oscar 

    “Philomena” este povestea unei tinere care în anii ’50 a fost forţată   

să îţi dea spre adopţie copilul născut într-o mânăstire de maici din 

Irlanda. Dramă inspirată dintr-o poveste reală. 

 

 

 

Systemsprenger/Copilul problemă (2019) - premiat cu 

Ursul de Argint de la Berlin  

Copilul-problemă aduce pe marile ecrane povestea lui Benni, o fetiță 

de 9 ani care încearcă cu disperare să găsească iubirea. Însă energia ei 

nestăvilită îi aduce pe toți cei din jur la disperare. 
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 Anexa nr. 2 Test grilă plasament 
  

TEST GRILĂ PLASAMENT 

 

Răspundeţi la următoarele 22 de afirmaţii, încercuind una, două sau toate variantele, în funcţie 

de răspunsul corect. 

1.  Organizarea, funcţionarea şi finanţarea sistemului naţional de asistenţă socială în România 

este reglementată de legea: 

a)  705/2001 

b)  47/2006 

c)  292/2011 

2. Cadrul legal privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului în România este   

reglementat de legea: 

a)   273/2004 

b)   272/2004 

c)   217/2003 

3.   Măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte în situaţia copilului: 

a)   găsit 

b)   abandonat în spital 

c)   maltratat în familie 

4.  Măsura supravegherii specializate constă în: 

a)   plasarea copilului într-un centru specializat  

b)  menţinerea copilului în familia sa cu condiţia frecventării şcolii şi respectarii anumitor 

interdicţii  

c)   plasarea copilului la familia extinsă 

5.  Măsurile de protecţie specială a copilului sunt: 

a)  Plasamentul la o persoană sau familie 

b)  Plasamentul la un asistent maternal 

c)  Adopţia 

6.  Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc cu consimţământul copilului care a 

împlinit vârsta de: 

a)  12 ani 

b)  14 ani 

c)  10 ani 
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7.  De măsurile de protecţie specială beneficiază: 

a)  Copilul abuzat sau neglijat  

b)  Copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal  

c)  Copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare 

8.  Plasamentul copilului poate fi dispus, după caz, la: 

a)  o persoană sau familie 

b)  un asistent maternal 

c)  un serviciu de tip rezidenţial 

9. Plasamentul – ca măsură de protecţie specială se evidenţiază prin următoarele trăsături: 

a)  este o soluţie temporară 

b)  este o soluţie permanentă 

c)  pentru copilul aflat în situaţii speciale este o soluţie de securitate şi echilibru 

10. Nu poate fi asistent maternal persoana:  

a)  dependentă de alcool, droguri  

b)  care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă  

c)  care are unul sau mai mulţi copii biologici  

11. Pot primi copii în plasament familiile şi persoanele care:  

a)  au vârsta de minimum 18 ani 

b)  au capacitate deplină de exerciţiu 

c)  au domiciliul în România  

12. Atestatul emis pentru asistentul maternal este valabil: 

a)  3 ani 

b)  5 ani 

c)  1 an 

13. La stabilirea măsurii de plasament se va urmări: 

a)  plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă 

b)  menţinerea fraţilor împreună 

c)  facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura 

cu acesta 

14.  Atestarea asistentului maternal profesionist este o decizie ce aparţine: 

a)  Comisiei pentru protecţia copilului 

b)  Direcţiei generale de protecţie a copilului 

c)  Serviciului Public de Asistenţă Socială 
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15.  Măsura plasamentului copilului încetează din următoarele motive: 

a)  copilul este reintegrat în familia sa biologică  

b)  copilul este plasat într-o familie adoptivă 

c)   moartea copilului  

16.  Din categoria serviciilor de tip rezidenţial fac parte serviciile care asigură găzduire pe o 

perioadă mai mare de: 

a)  24 de ore 

b)  48 de ore 

c)  72 de ore 

17.  Măsura plasamentului în regim de urgenţă nu se poate dispune pe o perioadă mai mare 

de: 

a)  30 zile 

b)  10 zile 

c)  5 zile 

18.  Se poate dispune plasamentul într-un serviciu de tip rezidenţial al copilului: 

a)  mai mare de 7 ani 

b)  mai mare de 2 ani 

c)  mai mic de 7 ani, în situaţia în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de 

îngrijiri în servicii de tip rezidenţial specializate 

19.  Măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către: 

a)  Comisia de protecţie a copilului 

b)  Directorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

c)  Asistentul social din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială 

20.  Şansele de reintegrare a copilului în familie se diminuează: 

a)  cu creşterea perioadei pe care acesta o petrece în îngrijirea substitutivă 

b)  cu creşterea distanţei geografice între el şi părinţi   

c)  dacă acesta are probleme de sănătate sau dizabilităţi 

21.  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este subordonată: 

a) Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

b) Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse 

c) Ministerului Sănătăţii 

22.  Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani poate fi dispus la: 

a)  familia extinsă 

b)  asistent maternal 
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c)  Centru rezidenţial 

 

Răspunsuri corecte: 1c; 2b; 3a,b,c; 4b; 5a,b; 6b; 7a,b,c; 8a,b,c; 9a,c; 10a,b; 11a,b,c; 12a; 

13a,b,c; 14a; 15a,b,c; 16a; 17a; 18a,c; 19b; 20a,b,c; 21b; 22a,b. 
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Anexa nr. 3 Test grilă adopţie 
 

                                                             TEST GRILĂ ADOPŢIE 

 

Răspundeţi la următoarele 23 de afirmaţii, încercuind una, două sau toate variantele, în funcţie 

de răspunsul corect. 

1. Procedura adopţiei este guvernată de următoarele principii: 

a) Celerităţii 

b) Interesului superior al copilului 

c) Creşterii şi educării copilului într-un mediu familial 

2. Conceptul de familie, în legea adopţiei, are următoarele semnificaţii: 

a) Familia adoptatoare 

b) Familia substitutivă 

c) Familia extinsă 

3. Atestarea adoptatorului se face de către: 

a) Comisia pentru protecţia copilului 

b) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 

c) Instanţa judecătorească 

4. Evaluarea condiţiilor oferite de adoptator pentru copilul adoptat are în vedere: 

a) Asigurarea garanţiilor morale 

b) Condiţiile materiale oferite de părintele adoptator 

c) Abilităţile parentale 

5. Legea adopţiei exceptează de la condiţiile obţinerii atestatului: 

a) Adopţia persoanei majore 

b) Copiii minori indicaţi pentru adopţie 

c) Adopţia copilului de către soţul părintelui firesc/adoptiv 

6. Încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei are loc dacă sunt realizate condiţiile: 

a) Planul individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia internă 

b) Părinţii copilului îşi exprimă consimţământul la adopţie 

c) Tutorele este de acord cu adopţia copilului aflat sub tutela sa 

7. Adopţia – ca măsură de protecţie alternativă se evidenţiază prin următoarele trăsături: 

a) Este o soluţie temporară 

b) Este o soluţie permanentă 

c) Pentru copilul aflat în situaţii speciale este o soluţie de securitate şi echilibru 
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8. Adopţia naţională (internă) presupune: 

a) Adoptatul să fie cetăţean român 

b) Adoptatorul să fie cetăţean român sau de naţionalitate română 

c) Adoptatorul şi adoptatul să aibă reşedinţa obişnuită în România 

9. În România este recunoscută legal: 

a) Adopţia închisă 

b) Adopţia deschisă 

c) Adopţia semi-deschisă 

10. Atestatul emis pentru persoana/familia potenţial adoptatoare este valabil: 

a) 2 ani 

b) 5 ani 

c) 1 an 

11.      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are obligaţia de a verifica 

îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza atestatului 

a)       anual 

b)       semestrial 

c)       trimestrial 

12. Competenţa evaluării adoptatorului sau familiei adoptatoare aparţine: 

a) Comisiei pentru protecţia copilului 

b) Direcţiei generale de protecţie a copilului 

c) Serviciului Public de Asistenţă Socială 

13. Evaluarea are în vedere, între altele: 

a) Motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doresc să adopte un copil 

b) Profesia adoptatorului 

c) Impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta 

14. Pe parcursul procesului de evaluare,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului are obligaţia: 

a) Să ceară deschiderea adopţiei 

b) Să asigure adoptatorului sau familiei adoptatoare servicii de consiliere 

c) Să-i sfătuiască pe adoptatori cum să îndeplinească corect rolul de părinte 

15. Consimţământul adopţiei nu este necesar, dacă: 

a) Ambii părinţi sunt decedaţi sau necunoscuţi 

b) Ambii părinţi sunt puşi sub interdicţie 

c) Ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
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16. După instituirea măsurii de protecţie specială, părinţii fireşti ai copilului care au 

declarat în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului pot reveni asupra 

declaraţiei iniţiale în termen de: 

a) 30 de zile 

b) 45 de zile 

c) 60 de zile 

17. Încredinţarea copilului în vederea adopţiei se dispune pentru o perioadă de: 

a) 30 de zile 

b) 60 de zile 

c) 90 de zile 

18. După rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a încuviinţat 

adopţia,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are obligaţia: 

a) de a înştiinţa în scris părinţii fireşti despre decizie 

b) de a înştiinţa autorităţile române competente să elibereze documentele de identitate 

sau de călătorie a celui adoptat 

c) de a monitoriza evoluţia copilului în familia adoptivă sau la adoptator 

19. Persoana adoptatoare care realizează venituri supuse impozitului poate beneficia de 

un concediu de acomodare: 

a) de un an 

b) de 6 luni 

c) de 3 luni 

20. Adopţia între fraţi 

a) este interzisă, indiferent de sex 

b) este permisă dacă diferenţa de vârstă este mai mare de 18 ani 

c) este permisă, indiferent de sex 

21. Pentru încheierea unei adopţii este necesar consimţământul  

a)    părinţilor fireşti ai copilului 

b)    rudelor copilului 

c)    copilului care a împlinit 10 ani 

22.   Nu pot adopta: 

a)     persoanele necăsătorite 

b)     persoanele ai căror soţi sunt bolnavi psihic sau au un handicap mintal 

c)     persoanele aflate în stadiul terminal de boală 
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23. Monitorizarea postadopţie nu se realizează în cazul: 

a) Adopţiei interne a copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv 

b) Persoanelor/familiilor care au avut în plasament copilul cel puţin 2 ani 

c) Adopţiei copilului de către tutorele său 

 

Răspunsuri corecte: 1a,b,c; 2a; 3b; 4a,b,c; 5a,c; 6a,b,c; 7b,c; 8a,b,c; 9a; 10b; 11a; 12b; 

13a,c; 14b,c; 15a,b; 16b; 17c; 18a,b,c; 19a; 20a; 21a,c; 22b,c; 23a,b,c. 

 

 

 

 

 

 

 

 


