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INTRODUCERE

Manualul viitorilor părinţi adoptivi îşi propune să răspundă la întrebările celor 

care doresc să adopte un copil. 

Adopţia este un proces complex, care presupune intervenţii de ordin juridic, 

social şi psihologic. Decizia de a adopta un copil nu este uşoară. Poate că vă gândiţi 

de mult timp la posibilitatea adopţiei unui copil sau poate că, înainte de a lua această 

decizie, doriţi să cunoaşteţi cât mai bine informaţiile cu privire la etapele procedurii 

de adopţie şi la responsabilităţile pe care trebuie să vi le asumaţi la fi ecare etapă în 

parte. 

Decizia de a accepta un copil în familia Dumneavoastră nu este deloc uşoară. De 

aceea, acest manual vă va informa cu privire la particularităţile copiilor adoptabili şi 

vă va ajuta să înţelegeţi consecinţele adopţiei asupra copilului pe care îl veţi adopta, 

dar şi asupra familiei în ansamblu. 

Acest manual este la fel de util atât pentru cei care sunt abia la etapa luării 

deciziei de a adopta, cât şi celor care au făcut deja primele demersuri în acest sens. 

Etapele adopţiei sunt descrise atât din punct de vedere legal, cât şi psiho-social, 

astfel încât informaţia despre fi ecare pas în adopţie, cu care veţi porni la drum, 

să fi e cât mai completă. Trebuie să ştiţi că toate etapele adopţiei sunt importante 

pentru succesul unei adopţii. Înainte de a cunoaşte un copil, trebuie să fi ţi evaluaţi şi 

pregătiţi pentru a face faţă rolului de viitor părinte adoptiv. Acest rol este unul nou 

pentru Dumneavoastră, de aceea veţi fi  sprijiniţi prin cursuri de pregătire care vă vor 

fi  utile în noul drum pe care l-aţi ales. 

Etapa următoare, cea de stabilire a compatibilităţii dintre Dumneavoastră şi un 

potenţial copil adoptabil, este decisivă pentru a putea fi  luată hotărârea de creştere şi 

educare a copilului în familia Dumneavoastră. În urma evaluării modului de adaptare 

a copilului în noua familie, se poate lua decizia fi nală, cea a încuviinţării adopţiei.

Cu siguranţă, adopţia vă va schimba viaţa, la fel şi pe cea a copilului adoptat. 

O bună cunoaştere a aspectelor complexe ale adopţiei, descrise pe larg în acest 

manual, constituie premiza unei adopţii de succes.
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ETAPELE ADOPŢIEI ŞI PRIMELE DEMERSURI
ÎN VEDEREA OBŢINERII ATESTATULUI

DE PERSOANĂ/FAMILIE APTĂ SĂ ADOPTE

Ce este adopţia?

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de fi liaţie 

între adoptat şi adoptator, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele 

adoptatorului. Dincolo de această legătura de fi liaţie, adopţia este un proces extrem de 

complex care schimbă defi nitiv viaţa unei familii şi a unui copil. Odată cu adopţia, între 

familie şi copil se stabilesc legături profunde, iar familia îşi asumă responsabilitatea 

de a oferi cele mai bune condiţii copilului adoptat, astfel încât acesta să crească şi să 

se dezvolte armonios din toate punctele de vedere. Familia trebuie să fi e pregătită 

să răspundă cu promptitudine şi cât mai adecvat nevoilor copilului. Aşadar, adopţia 

implică multă responsabilitate, disponibilitate, devotament, înţelegere şi deschidere 

din partea familiei adoptatoare.

Vreau să adopt. Care este primul pas?

Dacă aţi decis că adopţia este potrivită pentru Dumneavoastră, primul demers 

pe care trebuie să îl faceţi este să vă adresaţi specialiştilor în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului din cadrul Secţiei/Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Familiei din raionul în care aveţi domiciliul sau Direcţiei pentru protecţia drepturilor 

copilului din sectorul mun. Chişinău în raza căruia domiciliaţi, instituţii care sunt 

denumite Autorităţi Teritoriale. 

Aceste autorităţi cu care veţi intra în contact şi care vă vor asista pe tot parcursul 

procedurii de adopţie sunt persoane cu experienţă în domeniu, de profesie asistenţi 

sociali, psihologi şi jurişti.

Pe parcursul acestei prime vizite la sediul Direcţiei veţi fi  informaţi cu privire la 

întreaga procedură pe care o veţi urma (timpul de informare nu depăşeşte, de regulă, 

30 minute) şi apoi, veţi completa o cerere de adopţie care va da start procedurii de 

evaluare a garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale în vederea eliberării atestatului 

de adoptator. De asemenea, veţi primi un material informativ, în scris, despre 

procedura adopţiei.
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Cine se va ocupa de mine pe parcursul adopţiei? Există o 

persoană la care pot apela ori de câte ori voi avea nevoie?

În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei/Direcţiei pentru 

protecţia drepturilor copilului, persoana responsabilă adopţie este specialistul 

principal în protecţia drepturilor copilului şi familiei – autoritatea teritorială - şi, prin 

urmare, aceasta va avea grijă ca Dumneavoastră să primiţi toate informaţiile de care 

veţi avea nevoie pe parcursul întregii proceduri de adopţie, de la depunerea cererii 

de adopţie şi până la defi nitivarea acesteia. În cazul în care veţi avea nevoie de sprijin, 

de explicaţii sau informaţii suplimentare pe tot parcursul procedurii, autoritatea 

teritorială vă va sta la dispoziţie şi este persoana la care puteţi să apelaţi cu încredere.

Cine poate adopta?

Poate să adopte orice persoană sau cuplu căsătorit, membrii căruia au atins 

vârsta de 25 de ani şi au domiciliul în Republica Moldova, îndeplinesc garanţii morale 

şi materiale. Diferenţa de vârstă dintre adoptator şi copilul adoptabil  trebuie să fi e 

de minim 18 ani (în situaţii excepţionale diferenţa de vârstă poate fi  mai mică, însă în 

nici un caz sub 16 ani), şi maxim de 48 de ani.

Până la ce vârstă pot să adopt?

Nu există o limită maximă de vârstă pentru persoanele care doresc să adopte. 

Existenţa abilităţilor parentale pentru a putea creşte un copil de o anumită vârstă 

şi posibilitatea ca Dumneavoastră să-i asiguraţi unui copil un mediu de dezvoltare 

armonios şi permanent va rezulta din evaluarea psihologică şi socială, care va fi  

efectuată de specialişti.

Pot să adopt un copil care îmi este rudă?

Legea permite adopţia între rude, cu excepţia adopţiei între fraţi. De asemenea, 

rudele copilului, până la gradul 4, îl pot adopta, chiar dacă nu domiciliază în Republica 

Moldova.
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Cât durează adopţia unui copil?

În medie, toate demersurile solicitanţilor, de la prima vizită la Direcţie şi până la 
încuviinţarea adopţiei, durează între 8 şi 9 luni. Aceasta este durata medie din punct 
de vedere statistic, însă această perioada variază de la caz la caz, de aceea, nu poate fi  
stabilit cu exactitate un termen. Perioada de aşteptare variază în funcţie de numărul 
copiilor adoptabili din raionul/municipiul de domiciliu al solicitanţilor, de preferinţele 
legate de copilul pe care aceştia doresc să îl adopte (sex, vârstă şi situaţie psiho-socială), 
precum şi în funcţie de stabilirea de către specialiştii Direcţiei a compatibilităţii dintre 

copiii adoptabili şi familiile atestate care intenţionează să adopte.

Ce costuri implică adopţia unui copil?

Adopţia nu implică decât eventualele costuri aferente eliberării diferitor acte 
care vor fi  depuse la dosar de către familia/persoana adoptatoare (de ex. certifi catul de 

cazier judiciar, certifi catul medical, etc.).

Ce acte sunt necesare pentru a adopta?

La cererea de adopţie în vederea obţinerii atestatului de adoptator, trebuie să 
depuneţi următoarele acte:

• copie de pe buletinul /actul de identitate;
• copie de pe certifi catul de naştere;
• copie de pe certifi catul de căsătorie, în cazul adopţiei de către un cuplu căsătorit, 

sau copia de pe certifi catul de divorţ, dacă este divorţat;
• certifi catul de la locul de muncă despre funcţia deţinută şi despre cuantumul salariului, 

sau copia de pe declaraţia de venituri, sau un alt act similar, pentru ultimele 12 luni;
• copia autentifi cată de pe actul ce confi rmă dreptul Dvs de proprietate sau dreptul 

de folosinţă asupra unui spaţiu locativ;
• certifi catul de cazier judiciar;
• certifi catul medical, în care se confi rmă că nu suferiţi de boli psihice şi de alte 

maladii ce fac imposibilă îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, eliberat 
de instituţia medicală de la domiciliul Dvs.;

• datele Dvs. biografi ce, alte acte permise de lege.
În plus, în cererea de adopţie veţi face o declaraţie privind  motivaţia de a adopta şi 

aşteptările Dumneavoastră în legătură cu vârsta, sexul, numărul şi situaţia psiho-socio-
medicală a copilului/copiilor pe care doriţi să îl/îi adoptaţi.

Totodată, trebuie să ştiţi că cererea de adopţie va fi  pusă în aplicare din momentul 
prezentării acesteia împreună cu toate actele necesare anexate.   
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Pot să adopt dacă nu sunt căsătorit(ă)?

Da. Statutul de persoană necăsătorită nu este un impediment pentru a adopta. 

Există multe persoane singure care răspund foarte bine nevoilor copiilor pe care i-au 

adoptat şi care reuşesc să le ofere cele mai bune condiţii. Părinţii singuri pot face 

faţă cu succes adopţiei, în condiţiile în care îşi asumă toate responsabilităţile pe care 

aceasta le implică şi relaţionează cu copilul adoptat demonstrând disponibilitate, 

deschidere, înţelegere, grijă şi, mai ales, iubire.

E mai complicat dacă copilul pe care îl voi adopta este mai mare?

Orice copil care a fost privat de îngrijirea părintească, va avea anumite difi cultăţi 

determinate nu numai de abandonul suferit, dar şi de schimbarea frecventă a 

persoanei care îl îngrijeşte. Aceste difi cultăţi apar încă de când copiii sunt foarte mici, 

însă intensitatea cu care ele se manifestă variază în funcţie de particularităţile fi ecărui 

copil, de capacitatea lui de a face faţă situaţiilor difi cile, de gravitatea şi de frecvenţa 

evenimentelor stresante din viaţa lui.

De obicei, adopţia unui copil mic este preferată de mulţi adulţi, pornind de la ideea 

că acesta nu percepe că a fost abandonat de părinţii biologici şi, prin urmare, asupra 

copilului nu există consecinţe negative legate de această situaţie traumatizantă. În 

realitate, consecinţele abandonului sunt exprimate diferit, în funcţie de vârsta copilului.

Avantajele legate de adopţia unui copil mai mare sunt următoarele:

- puteţi afl a mai multe despre preferinţele, abilităţile, talentele şi personalitatea lui;

- există mai multe informaţii legate de trecutul copilului (boli ale copilăriei, 

particularităţi în dezvoltare) care pot contribui la o cunoaştere mai completă a 

situaţiei lui;

- există afecţiuni care nu pot fi  diagnosticate decât la o vârstă mai mare (de ex. 

sindromul alcoolic fetal);

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

- îşi aminteşte mai multe despre trecutul lui şi îl puteţi ajuta să păstreze şi să 

gestioneze aceste amintiri ca parte a identităţii lui, fapt care vă va permite, în 

acelaşi timp, să îl cunoaşteţi mai bine.
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De ce îşi abandonează părinţii biologici copiii?

Condiţiile materiale precare, lipsa de educaţie, vârsta fragedă a mamei în 

momentul în care a dat naştere copilului, constrângerile din partea familiei sunt doar 

câteva dintre situaţiile care îi determina pe părinţii biologici să îşi abandoneze copiii.

Oricare ar fi  aceste motive, părinţii biologici nu trebuie judecaţi şi criticaţi, 

având în vedere că niciodată nu se vor cunoaşte toate condiţiile şi detaliile legate de 

contextul care a determinat abandonul.

Cum ar trebui să mă raportez la părinţii biologici ai viitorului 

meu copil?

Foarte mulţi dintre părinţii adoptivi resping sau nu tratează cu importanţă 

cuvenită trecutul copilului. Din acest trecut fac parte şi părinţii săi biologici, care au 

un rol foarte important în construirea identităţii complete a copilului. Respingând 

părinţii biologici ai copilului, acest subiect devine unul tabu, despre care nu se 

vorbeşte şi nu este voie să se vorbească. În acest fel, părinţii adoptivi privează copilul 

de o parte importantă a istoriei lui personale, care îi aparţine, pe care are dreptul să o 

cunoască şi care contribuie la formarea identităţii lui.

Mulţi părinţi biologici resimt pentru tot restul vieţii experienţa renunţării 

la propriul copil ca pe o pierdere şi ca pe o traumă. Faptul că au ales sau au fost 

constrânşi să renunţe la copil nu este o dovadă a lipsei de iubire. Părinţii biologici ai 

copilului trebuie priviţi cu înţelegere, îngăduinţă, compasiune şi empatie, ei trebuie 

respectaţi ca orice fi inţă umană. Copilul adoptat are nevoie ca părinţii adoptivi să-i 

respecte pe părinţii biologici, aceştia fi ind o parte a trecutului său.

De ce trebuie să vorbim despre motivele care ne determină să 

adoptăm?

Motivele pentru care cele mai multe dintre familii doresc să adopte sunt: 
infertilitatea, dorinţa de a avea o familie şi dragostea faţă de copii. Infertilitatea poate 
surveni din cauza unor probleme de sănătate sau de natură psihologică, dar poate fi  
determinată şi de vârsta mai înaintată a femeilor care doresc să devină mame.

Există situaţii în care acestor motive le sunt asociate şi diverse probleme 
personale nerezolvate sau păreri greşite legate de rolul şi locul unui copil în familie.

Astfel, există persoane care decid să adopte un copil pentru a suplini lipsa unui 
partener de viaţă, atribuind copilului un rol complet nepotrivit şi impovărându-1 cu 

responsabilităţi pe care acesta nu are capacitatea să şi le asume.
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Un alt motiv nepotrivit pentru care unele persoane doresc să adopte este nevoia 

înlocuirii unui copil pierdut. În acest fel, există riscul ca părinţii adoptivi să încerce să 

transforme (conştient sau nu) copilul adoptat în „copia” celui pe care l-au pierdut, fără 

a ţine cont de individualitatea acestuia din urmă. Indiscutabil, consecinţele acestui 

comportament pot fi  dezastruoase pentru dezvoltarea copilului.

De asemenea, în unele cazuri copilul este privit ca sursă de protecţie şi susţinere 

în viitor pentru părinţii adoptivi, atunci când copilul vă ajunge la maturitate. Asocierea 

unui copil cu un potenţial viitor întreţinător este intolerabilă şi nu reprezintă o 

motivaţie sănătoasă pentru adopţie. Aşadar, motivele care determină decizia de a 

adopta sunt foarte variate, însă este important ca persoanele care doresc să adopte 

să şi le clarifi ce foarte bine şi să le discute cu specialiştii din domeniul adopţiei.

Care copii pot fi  adoptaţi?

Nu toţi copiii sunt adoptabili. Chiar dacă în sistemul de protecţie a copilului 
există mulţi copii în grija asistenţilor parentali profesionişti, părinţilor-educatori, 
sub tutela persoanelor terţe, în centre de plasament sau alte tipuri de instituţii 
rezidenţiale. Mulţi dintre ei menţin legătura cu familia lor, dar temporar, din diverse 
motive, nu pot locui împreună. De cele mai multe ori lipsa resurselor fi nanciare şi lipsa 
de educaţie îi determină pe părinţii biologici să apeleze la aceste servicii de suport 
oferite de Secţia/Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei/Direcţia pentru 
protecţia drepturilor copilului. După epuizarea tuturor măsurilor de (re)integrare, în 
familia biologică ori în familia extinsă, a copilului orfan sau a copilului rămas fără 
ocrotire părintească, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului emite o decizie 
privind stabilirea statutului de copil adoptabil. Măsurile de (re)integrare a copilului în 
familia biologică sau în familia extinsă se efectuează potrivit unui plan individualizat 
de asistenţă, care se realizează în termen de 6 luni de la data luării la evidenţă, în 
condiţiile Codului familiei, ca fi ind copil orfan sau copil rămas fără ocrotire părintească. 
Copilului rămas fără ocrotire părintească din cauza abandonului, dispariţiei fără urmă 
a părinţilor, stării de sănătate mintală a părinţilor, eschivării de la educaţia copilului, 
de la apărarea drepturilor şi a intereselor lui legitime i se stabileşte statutul de copil 
adoptabil după devenirea irevocabilă a hotărîrii judecătoreşti privind: a) decăderea 
părinţilor din drepturile părinteşti; b) declararea părinţilor ca fi ind incapabili; c) 
declararea părinţilor ca fi ind dispăruţi fără urmă sau decedaţi. Copilului găsit ai cărui 
părinţi nu sînt cunoscuţi i se stabileşte statutul de copil adoptabil la epuizarea tuturor 

investigaţiilor de identifi care a părinţilor, care se efectuează în termen de 6 luni.
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Ce difi cultăţi poate avea copilul pe care îl voi adopta?

Faptul că un copil a fost îngrijit de mai multe persoane de-a lungul timpului, fără 

să aibă o persoană principală căreia să îi atribuie rolul matern, determină difi cultăţi 

în ceea ce priveşte ataşamentul copilului. Copilul, fi e că se poate ataşa superfi cial 

de toţi cei cu care intră în contact, fi e că poate stabili o legătură de ataşament cu 

difi cultate, respingând persoanele din jurul lui.

Este posibil ca unii dintre copiii adoptabili să fi  fost victimele abuzului şi neglijării 

în trecut. Aceste evenimente traumatizante din viaţa copilului, indiferent de vârsta la 

care acesta le-a trăit, îşi lasă amprenta asupra modului ulterior de dezvoltare. 

Abuzul înseamnă orice acţiune voluntară a unei persoane care se afl ă într-o relaţie 

de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de copil, prin care este periclitată viaţa 

şi dezvoltarea acestuia. Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea sau ignorarea 

voluntară sau involuntară a responsabilităţilor privind creşterea, îngrijirea sau 

educarea copilului, fapt care pune în pericol dezvoltarea fi zică, mentală, spirituală, 

morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fi zică sau psihică a copilului.

Difi cultăţile pe care un copil abuzat sau neglijat le-ar putea avea în dezvoltarea 

lui ulterioara pot fi  următoarele: întârziere în creştere (înălţime şi greutate), 

hipersensibilitate faţă de boli (răceli, infecţii), difi cultăţi de vorbire, difi cultăţi legate 

de formarea unor deprinderi precum îmbrăcatul, igiena, difi cultăţi de învăţare, de 

gestionare defi citară a emoţiilor, etc.

Toate aceste difi cultăţi însă, pot fi  depăşite de copil dacă Dumneavoastră veţi 

fi  alături de el ori de câte ori are nevoie (în special în primele luni după adopţie, 

pentru a putea permite dezvoltarea ataşamentului) şi veţi răspunde adecvat şi rapid 

nevoilor lui, solicitând sprijinul specialiştilor pentru a putea înţelege şi reacţiona 

corespunzător la comportamentele copilului. Încercaţi să îi oferiţi copilului siguranţa 

şi stabilitatea de care are nevoie pentru a putea să se ataşeze de Dumneavoastră.
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În ce măsură infl uenţează moştenirea genetică evoluţia copilului 

adoptat?

Copiii moştenesc foarte multe trăsături de la părinţii lor biologici (de ex. culoarea 

ochilor, a părului sau a pielii, constituţia fi zică şi chiar talente pe care aceştia sau 

membrii familiei le-au avut). La fel, predispoziţiile pentru anumite boli pot fi  transmise 

pe cale ereditară, însă trebuie să subliniem că acestea sunt doar predispoziţii şi nu 

certitudini cu privire la afecţiunile viitoare ale unui copil. 

În ceea ce priveşte personalitatea copilului, psihologii au stabilit că 

temperamentul acestuia este înnăscut, însă şi el poate fi  modelat în funcţie de 

factorii de mediu şi de educaţie. Chiar şi coefi cientul de inteligenţă poate fi  crescut 

prin stimulare adecvată. Comportamentul părinţilor biologici nu poate fi  preluat de 

către copii în condiţiile în care părinţii adoptivi îi oferă copilului un mediu de viaţă 

diferit, modele pozitive, siguranţă, încredere şi disponibilitate.  Aşadar, relaţia pe care 

părinţii adoptivi o stabilesc cu copilul adoptat este cea care determină evoluţia şi 

comportamentul viitor al copilului.
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EVALUAREA ŞI PREGĂTIREA

Am depus actele. Ce urmează în continuare?

După ce aţi depus cererea de adopţie împreună cu toate actele necesare, 
autoritatea teritorială va întreprinde toate măsurile necesare pentru evaluarea 
garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale Dumneavoastră în vederea eliberării 

atestatului de adoptator.

Ce înseamnă procesul de evaluare a persoanei/familiei 

adoptatoare şi în ce constă?

Procesul de evaluare a persoanei/familiei care doreşte să adopte un copil este 
o etapă crucială pentru solicitanţi, deoarece pe parcursul acestei perioade vor fi  
evaluate resursele de care aceştia dispun pentru a creşte şi îngriji un copil, capacităţile 
parentale, interacţiunile din cadrul familiei şi din comunitate, motivaţia de a adopta. 
Procesul de evaluare durează 30 de zile, iar rezultatul evaluării duce la eliberarea/
neeliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte. 

În cadrul acestui proces, specialiştii cu atribuţii în domeniul adopţiei vor evalua 
persoana/familia din punct de vedere social şi psihologic, pentru a stabili dacă 
aceasta prezintă garanţiile morale şi materiale necesare pentru a adopta un copil şi o 
vor pregăti în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte. 

Evaluarea garanţiilor morale va avea în vedere, în principal, personalitatea 
adoptatorilor, stilul de viaţă, motivele pentru care doresc să adopte, relaţiile din cadrul 
familiei şi în comunitate, comportamentul în societate, gestionarea sentimentelor şi 
emoţiilor, sistemul de valori. 

În privinţa condiţiilor materiale necesare pentru a adopta, sunt luate în 
consideraţie aspecte ca: situaţia economică (venituri stabile, bugetul de venituri 
şi cheltuieli a familiei), precum şi condiţiile de locuit (igienă, curăţenie, siguranţa 
spaţiului de locuit, etc.). 

Pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte are ca 
scop identifi carea şi dezvoltarea capacităţilor parentale care sunt necesare pentru a 
putea răspunde nevoilor copiilor adoptabili. 

Este foarte important să subliniem că rolul de părinte adoptiv nu este potrivit pentru 
toate persoanele care declară că iubesc copiii sau care şi-i doresc în viaţa lor. Există situaţii 
în care anumite persoane nu îşi pot asuma rolul de părinte adoptiv şi nu înţeleg pe deplin 
toate implicaţiile pe care adopţia le va avea asupra vieţii lor şi a viitorului lor copil. 
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De ce este nevoie de 30 de zile pentru evaluarea persoanei/

familiei care doreşte să adopte?

Etapa evaluării este extrem de importantă şi determină, în fi nal, succesul 

adopţiei. Timpul alocat acestei etape a fost planifi cat astfel încât toate activităţile 

să fi e realizate temeinic şi profesionist, în benefi ciul persoanei/familiei adoptatoare, 

iar rezultatele obţinute să constituie o fundamentare solidă a deciziei ulterioare de 

acordare/neacordare a atestatului de persoană/familie aptă să adopte. 

Trebuie să aveţi în vedere că evaluarea cuprinde mai multe etape şi presupune 

atât analizarea documentelor depuse, cât şi un număr minim de 6 întâlniri între 

Dumneavoastră şi profesionişti, necesare evaluării sociale, psihologice şi a şedinţelor 

de pregătire. Deci, evaluarea Dumneavoastră ca persoană/familie care doreşte 

să adopte este un demers complex şi necesită alocarea unui interval de timp 

corespunzător. În plus, este nevoie de un timp sufi cient pentru a asimila informaţiile 

din cadrul şedinţelor de pregătire şi a refl ecta la semnifi caţia acestora din perspectiva 

viitorului rol de părinte adoptiv. 

Informaţiile pe care le vom furniza în etapa evaluării vor rămâne 

confi denţiale? 

Normele de conduită stabilite prin codul deontologic al profesiilor de asistent 

social şi psiholog acordă o atenţie deosebită principiului confi denţialităţii informaţiilor 

primite de la benefi ciari. Posibilitatea ca informaţiile pe care Dumneavoastră le oferiţi 

specialiştilor Direcţiei să fi e divulgate altor persoane, este exclusă. Aceste informaţii 

vor fi  folosite strict în scopul evaluării de către cei care le deţin. 

Este foarte important ca Dumneavoastră să dezvoltaţi o relaţie bazată pe 

încredere cu specialiştii, pentru ca aceştia să poată evalua cât mai corect şi complet 

situaţia Dumneavoastră. În continuare, acurateţea şi complexitatea evaluării bazată 

pe informaţiile pe care Dumneavoastră le-aţi oferit, vor contribui la fundamentarea 

deciziilor viitoare care vor fi  luate de specialişti în cadrul procedurii adopţiei.
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Unde se realizează evaluarea?

Evaluarea va avea loc atât la domiciliul Dumneavoastră, cât şi la sediul Direcţiei sau 

la sediul de activitate al unui psiholog profesionist indicat de Autoritatea Teritorială, 

în funcţie de natura componentei de evaluare (evaluarea socială, psihologică sau 

pregătirea). 

Astfel, evaluarea socială se va realiza la domiciliul Dumneavoastră, pentru a 

permite specialiştilor să evalueze condiţiile de trai şi dacă acestea sunt potrivite creşterii 

şi îngrijirii unui copil. 

Evaluarea psihologică şi sesiunile de pregătire în vederea asumării în cunoştinţă de 

cauză a rolului de părinte se vor desfăşura la sediul Direţiei, în spaţii special amenajate. 

Ce presupune evaluarea socială?

Trebuie menţionat că prima vizită la domiciliul Dumneavoastră va fi  realizată de 

către asistentul social comunitar, care poate fi  însoţit şi de către un psiholog. 

Acesta va colecta informaţii generale despre Dumneavoastră şi membrii familiei 

(vârstă, etnie, religie, structura familiei, studii, locul de muncă, etc.) şi va evalua 

resursele  de care dispuneţi pentru a creşte şi îngriji un copil, luând în considerare, cu 

precădere, situaţia materială, condiţiile de igienă a locuinţei, relaţiile Dumneavoastră 

cu ceilalţi membri ai familiei, vecini şi colegi, atitudinea faţă de adopţie, atitudinea 

faţă de societate şi muncă, etc.

Informaţiile necesare realizării evaluării sociale vor fi  obţinute în urma vizitei sau 

a vizitelor asistentului social la domiciliul Dumneavoastră, prin intermediul discuţiilor 

pe care le veţi avea şi prin observaţiile legate de mediul în care trăiţi, dar şi cu ajutorul 

altor persoane care ar putea oferi informaţii relevante despre Dumneavoastră, cum 

ar fi : membrii familiei extinse, persoane din mediul de muncă, persoane de referinţă 

din comunitate, vecini ş.a.m.d. 

Prin intermediul evaluării sociale, specialiştii se vor asigura că Dumneavoastră 

puteţi oferi condiţiile optime pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil şi că acesta 

va intra într-un mediu familial echilibrat şi sănătos din punct de vedere al condiţiilor 

de trai, al relaţiilor din cadrul familiei şi al modelelor pe care acesta le va avea în 

dezvoltarea lui. 

La fi nalul acestei vizite, se stabileşte, de comun acord, un calendar al următoarelor 

întâlniri ale persoanei/familiei cu profesioniştii care vor realiza evaluarea.
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Veniturile mari vor determina succesul evaluării sociale?

Situaţia materială foarte bună a unei persoane/familii care urmează să fi e 

evaluată nu constituie garanţia că această persoană/familie va fi  potrivită să adopte 

un copil. 

Specialiştii cu atribuţii în domeniul adopţiei sunt interesaţi să evalueze dacă 

Dumneavoastră aveţi o situaţie materială sufi cientă astfel încât să asiguraţi copilului 

un mediu stabil din acest punct de vedere şi care să vă permită să răspundeţi nevoilor 

lui într-o manieră adecvată. În nici o situaţie, veniturile nu constituie un indicator 

singular după care să se aprecieze că o familie este mai potrivită decât alta pentru 

a îngriji un copil. Acest criteriu va fi  analizat corelat cu celelalte aspecte care vor fi  

evaluate de specialişti, în special cu existenţa capacităţilor parentale.
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ÎNTÂLNIREA DE INFORMARE ŞI PREGĂTIRE

Cum sunt organizate şedinţele de informare şi pregătire? Care 

este durata unei sesiuni/şedinţe?

Veţi fi  invitaţi la sediul Direcţiei pentru o întâlnire de informare şi pregătire. 
Această întâlnire va fi  susţinută de unul sau doi profesionişti (specialistul în protecţia 
drepturilor copilului şi/sau psihologi) şi va dura aproximativ 7 ore. De regulă, această 
întâlnire de informare este realizată pentru un grup de maxim 6 cupluri (12 persoane) 
care au luat decizia de a adopta un copil şi sunt moderate de profesioniştii cu atribuţii 
în domeniul adopţiei. 

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

Este foarte important ca această întâlnire să se desfăşoare în grup deoarece acest 
cadru, în care veţi întâlni persoane afl ate în aceeaşi situaţie ca şi Dumneavoastră, vă 
va ajuta să împărtăşiţi opinii şi experienţe cu ceilalţi, să vă înţelegeţi mai bine dorinţa 
şi nevoia de a adopta un copil raportat la dorinţele şi nevoile celorlalţi participanţi, 
să refl ectaţi la propria experienţă prin comparaţie cu experienţa altora, să începeţi să 
discutaţi despre rolul de părinte adoptiv ca despre ceva care are importanţă şi este 
valorizat la nivel social. Această întâlnire cu alte persoane adoptatoare vă va ajuta 
să vorbiţi despre adopţie celor din anturajul Dumneavoastră şi, mai târziu, viitorului 
copil adoptat. 

Experienţa interacţiunii în grup va contribui la clarifi carea anumitor concepte, 
va creşte gradul de confort în situaţia în care vă afl aţi şi vă va ajuta să recunoaşteţi şi 
să înţelegeţi mai bine propriile emoţii şi temeri legate de adopţie.

Cum mă va ajuta întâlnirea de informare şi pregătire?

Pe lângă avantajele legate de relaţionarea cu alte persoane afl ate într-o situaţie 
similară cu a Dumneavoastră, prin această întâlnire veţi avea ocazia să acumulaţi noi 
cunoştinţe despre copiii adoptabili şi nevoile acestora, caracteristicile, particularităţile 
şi calităţile pe care trebuie să le aibă cei care adoptă, precum şi despre etapele 
procedurii de adopţie şi rolul profesioniştilor pe tot parcursul adopţiei. Această 
întâlnire de informare este o oportunitate de a vă familiariza cu adopţia din punct de 
vedere al implicaţiilor de natură socială şi psihologică pe care le presupune.

Astfel, veţi găsi răspunsuri la întrebările Dumneavoastră legate de adopţie, veţi 
afl a care sunt responsabilităţile pe care vi le asumaţi, precum şi soluţiile cele mai 
bune pentru eventualele situaţii de difi cultate cu care v-aţi putea confrunta. 
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Care este scopul şedinţelor/sesiunilor de informare şi pregătire?

Şedinţele de pregătire au un dublu rol: de evaluare şi de sprijin. Rolul de 
evaluare se referă la informaţiile pe care specialiştii le obţin despre Dumneavoastră 
pe parcursul şedinţelor, într-o situaţie nouă, cea ce grup, în care veţi relaţiona cu alte 
persoane/familii pornind de la subiecte propuse de specialişti. Rolul de sprijin se 
referă la îndrumarea pe care o veţi primi din partea specialiştilor în ceea ce priveşte 
acumularea de noi cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi necesare în rolul de viitor 
părinte.

Sesiunile de informare şi pregătire vă vor ajuta să afl aţi mai multe despre 
caracteristicile copiilor adoptabili şi despre ce presupune să fi i părinte adoptiv.

În cadrul acestor sesiuni veţi avea ocazia să discutaţi liber despre temerile şi 
emoţiile pe care le aveţi faţă de decizia pe care aţi luat-o şi faţă de schimbarea care 
urmează să se producă în viaţa Dumneavoastră. 

În cadrul acestor sesiuni vor fi  abordate următoarele tematici: cadrul legal al 
procedurii de adopţie, caracteristicile copilului adoptabil, capacitatea de deveni 
părinte şi relaţia copil-părinte. 

Care sunt calităţile pe care trebuie să le aibă viitorii părinţi 

adoptivi pentru a răspunde nevoilor copiilor adoptabili?

Nu există părinţi perfecţi, la fel cum nu există nici copii perfecţi. Un bun părinte 
adoptiv trebuie să aibă dorinţa şi disponibilitatea să înţeleagă copilul adoptat prin 
prisma reacţiilor şi cerinţelor acestuia, să îl accepte cu toate plusurile şi minusurile lui, 
să îi accepte şi să îi respecte trecutul, identitatea şi personalitatea sa unică şi să aibă 
capacitatea de a recunoaşte şi dezvolta potenţialul şi resursele copilului. Altfel spus, 
un părinte trebuie să fi e empatic, fl exibil şi dispus către schimbări adaptative. 

Ce are în vedere evaluarea psihologică?

Evaluarea psihologică se face la sediul Direcţiei sau la sediul de activitate al unui 
psiholog profesionist cu precădere specializat în domeniul adopţiei sau psihologiei 
de familie, indicat de către autoritatea teritorială şi este realizată pe parcursul câtorva 
întâlniri. 

Pe parcursul întregului proces de evaluare psihologică, psihologul urmăreşte cu 
prioritate existenţa capacităţilor parentale şi identifi că, împreună cu Dumneavoastră, 
resursele pe care le aveţi în vederea dezvoltării acelor capacităţi parentale care 
sunt dezvoltate insufi cient. Una dintre componentele prevăzute în cadrul evaluării 
psihologice va fi  consilierea în cuplu, în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a 
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rolului de viitor părinte. Şedinţele de evaluare psihologică vor avea loc într-un spaţiu 
special amenajat, care va asigura intimitatea şi siguranţa persoanelor evaluate; 
durata unei şedinţe de evaluare psihologică va fi  de 45-50 de minute.  

În cadrul acestei etape, pe lângă existenţa capacităţilor parentale, vor fi  evaluate 
următoarele aspecte: istoria maritală şi particularităţile individuale ale relaţiei de 
cuplu, relaţiile în cadrul familiei, relaţiile sociale, stilul de viaţă, motivaţia de a adopta, 
aşteptările în legătură cu adopţia. 

Când afl u dacă voi primi atestatul de adoptator?

La fi nalul etapei de evaluare, profesioniştii care au lucrat cu Dumneavoastră 
pe parcursul celor 30 de zile vor analiza toate informaţiile obţinute, iar în baza 
rezultatelor acestei analize vor întocmi un raport fi nal de evaluare care va conţine şi 
recomandarea acestora de a vi se acorda sau nu atestatul de persoană/familie aptă 
să adopte. Dumneavoastră veţi fi  invitaţi la această întâlnire, unde vi se vor comunica 
concluziile evaluării şi care este recomandarea specialiştilor cu privire la eliberarea 
atestatului. 

După expirarea valabilităţii atestatului trebuie să parcurgem 

aceleaşi etape ca prima dată?

Valabilitatea atestatului în vederea adopţiei expiră după 1 an de zile. 
Dacă doriţi continuarea procesului de adopţie trebuie să adresaţi, în scris, o 

nouă solicitare (anexând actele necesare) către Direcţia unde aveţi domiciliul. 
În acest caz, se reia procesul de evaluare. Acest lucru este necesar deoarece pe 

parcursul unui an pot interveni diferite schimbări faţă de situaţia iniţială a familiei. 
Orice schimbare, oricât de nesemnifi cativă vi s-ar părea, poate infl uenţa capacitatea 
Dumneavoastră de a creşte şi îngriji un copil. Este rolul profesionistului cu atribuţii în 
domeniul adopţiei să aprecieze dacă, şi în ce măsură, rezultatul evaluării anterioare 
a suferit modifi cări.

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

În cazul în care s-a decis neacordarea atestatului, aveţi dreptul să solicitaţi o 
nouă evaluare, termenul căreia poate fi  prelungit, ca excepţie, până la 3 luni.

Pentru aceasta, veţi adresa către Direcţie o cerere scrisă, nu mai târziu de 30 de 
zile de la data comunicării rezultatului iniţial. 

Se va relua întregul proces de evaluare dar, pentru obiectivitate, acesta va fi  

realizat de alţi profesionişti decât cei care v-au evaluat prima dată.
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STABILIREA COMPATIBILITĂŢII CU UN COPIL ADOPTABIL 
SAU POTRIVIREA DINTRE COPIL ŞI FAMILIE

Ce înseamnă ”potrivire”?

Potrivirea constă în stabilirea gradului de compatibilitate dintre un copil 
adoptabil şi persoanele/familiile adoptatoare, astfel încât să poată fi  selectată 
persoana/familia care răspunde cel mai adecvat nevoilor specifi ce ale copilului. Cu 
alte cuvinte, se stabileşte dacă şi în ce măsură copilul se poate integra în acea familie 
adoptatoare, adică ce probabilitate există ca între ei să se încheie o relaţie trainică, 
bazată pe afectivitate. În fi nal, copilul va fi  încredinţat în vederea adopţiei acelei 
persoane/familii cu care are şanse maxime de a constitui o familie armonioasă. 

Această etapă a procedurii de adopţie cuprinde două componente: potrivirea 
teoretică, căreia îi urmează potrivirea practică, fi ecare având specifi cul său.

De ce este nevoie de etapa potrivirii?

Scopul etapei de potrivire este de a preveni problemele care pot apărea într-o 
familie adoptatoare după încuviinţarea adopţiei, asigurându-se astfel şanse maxime 
de reuşită a acelei adopţii.

Potrivirea face trecerea fi rească către etapa ulterioară de încredinţare în 
vederea adopţiei, asigurând continuitate în procedura de adopţie. Pornind de la 
particularităţile şi nevoile specifi ce ale copilului, se selectează familia adoptatoare 
care deţine capacităţile parentale ce răspund adecvat cerinţelor copilului. 

După ce am obţinut atestatul de persoană/familie aptă să adopte, 

cât timp trebuie să aştept pentru a face cunoştinţă cu un copil?

Durata perioadei de aşteptare este variabilă şi depinde de măsura în care 
resursele oferite de familia Dumneavoastră corespund nevoilor concrete ale copiilor 
adoptabili (dintre cei afl aţi în evidenţa Secţiei/Direcţiei şi în Registrului de Stat al 
adopţiilor), precum şi de numărul efectiv al copiilor adoptabili. Dar un număr mare 
de copii adoptabili nu conduce neapărat la şanse mai mari ca Dumneavoastră să fi ţi 
implicat/implicaţi rapid în etapa de potrivire. 

Profesioniştii cu atribuţii în domeniul adopţiei, luând ca reper nevoile copiilor 
adoptabili pe care îi au în evidenţă, au responsabilitatea de a căuta familii compatibile 
pentru copiii respectivi. Prin urmare, veţi fi  contactat/contactaţi atunci când echipa 
de profesionişti decide că sunteţi compatibil/compatibili cu un copil adoptabil dintre 
cei afl aţi în răspunderea direcţiei. 
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Copilul cu care vom fi  potriviţi trebuie să fi e neapărat în evidenţa 

aceleiaşi Direcţii care ne-a eliberat atestatul pentru adopţie?

Potrivirea unui copil adoptabil începe întotdeauna prin căutarea unei persoane/ 

familii compatibile, care are domiciliul în raza teritorială a aceleiaşi Direcţii. Doar dacă 

nu poate fi  identifi cată o astfel de persoană/ familie adoptatoare, se recurge, prin 

intermediul evidenţei naţionale a tuturor familiilor atestate (evidenţă care există 

la nivelul autorităţii centrale responsabile de domeniul adopţiei), la potrivirea cu o 

persoană/ familie atestată din alt raion/municipiu.

Astfel, există posibilitatea să fi ţi selectaţi şi contactaţi, în vederea parcurgerii etapei 

de potrivire cu un copil adoptabil din alt raion/municipiu decât cel în care locuiţi. 

Cine stabileşte dacă suntem compatibili cu un copil adoptabil?

Profesioniştii vor şti ce copil are nevoie de Dumneavoastră. Este obligaţia şi 

răspunderea celor care lucrează în domeniul adopţiilor (specialiştii în protecţia 

drepturilor copilului şi psihologi) să stabilească dacă sunteţi potriviţi pentru un 

anumit copil adoptabil.

Această decizie, atât de importantă, nu aparţine unei singure persoane, ci este 

luată în urma muncii de echipă a specialiştilor cu atribuţii în domeniul adopţiei. 

Cum stabilesc profesioniştii dacă suntem potriviţi pentru un 

copil?

Profesioniştii pornesc de la nevoile copiilor adoptabili pe care îi au în evidenţă 

şi identifi că familii compatibile, capabile să le îndeplinească acele nevoi. De exemplu, 

pentru un copil foarte activ, cu un comportament energic, se va ţine seama ca 

persoana/ familia adoptatoare să aibă un stil de viaţă dinamic, cu resurse şi dispoziţia 

necesare pentru a petrece  mult timp cu copilul prin activităţi în aer liber, sport ş.a.m.d.

În determinarea compatibilităţii copilului cu adoptatorii, se iau în considerare, 

de asemenea, dorinţele şi opiniile exprimate de aceştia. 

Pe de altă parte, în potrivire se ţine cont de persoana/ familia adoptatoare, de 

caracteristicile sale, precum şi de anumite preferinţe ale acesteia (aşa cum a avut 

ocazia să le exprime în perioada de evaluare şi pregătire, înainte de atestatarea 

pentru adopţie).
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Ce este potrivirea prealabilă?

Potrivirea prealabilă este prima componentă a etapei de potrivire. Se numeşte 

”prealabilă”, deoarece are loc înainte de întâlnirea directă, propriu-zisă, dintre copil şi 

persoana/ familia adoptatoare şi se bazează strict pe informaţiile cuprinse în dosare 

(cel al copilului şi cel al adoptatorului).  

Ce este potrivirea propriu-zisă şi cum se realizează, concret?

Potrivirea propriu-zisă urmează celei prealabile şi are scopul de a verifi ca, prin 
relaţionare nemijlocită, compatibilitatea dintre copil şi persoana/ familia selectată, 
la fi nalul căreia (maxim 30 de zile) aceasta va trebui să-şi manifeste acordul sau 
dezacordul său în legătura cu propunerea de potrivire.

Este o intervenţie complexă, care implică informarea despre întâlniri cu copilul, 
cu adoptatorul şi cu alte persoane de referinţă pentru copil, precum şi pregătirea 
tuturor acestora, astfel încât acomodarea copilului cu persoana/ familia adoptatoare 
să decurgă optim. Fiecăruia i se explică implicaţiile întâlnirilor şi se încurajează 
exprimarea trăirilor, atitudinilor şi opiniilor.  Profesioniştii asigură sprijin califi cat, mai 
ales în situaţiile difi cile. 

Întâlnirile dintre copil şi persoana/familia potenţial adoptatoare au rolul de 
cunoaştere şi adaptare reciprocă. Vor avea loc în mediul de viaţă al copilului, pe ”teren 
neutru” (în parc, de exemplu). Treptat, dacă nu apar probleme deosebite, începe să se 
dezvolte o relaţie de ataşament dintre copil şi potenţialul adoptator. 

Numărul total al vizitelor necesare pentru o evaluare pertinentă a compatibilităţii 
dintre copil şi persoana/familia adoptatoare se stabileşte de profesionişti în funcţie 
de modul de relaţionare dintre copil şi persoana/ familia respectivă. 

Vizitele trebuie să permită apropierea afectivă şi o interacţiune cât mai autentică 
între persoanele implicate.

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

Momentul prielnic pentru această primă întâlnire este ales de profesionişti şi vă va fi  

adus la cunoştinţă din timp, astfel încât să fi ţi pregătiţi nu doar informativ, ci şi sufl eteşte 

(să vă trasnpuneţi în starea afectivă optimă şi să vă echilibraţi emoţiile interne).

Prima întâlnire cu copilul se va derula într-un mediu familiar pentru acesta, fără 

a i se aduce la cunoştinţă scopul vizitei, pentru ca el să nu fi e stresat în mod excesiv. 

Se va alege un loc de întâlnire care oferă copilului intimitate şi siguranţă. Acesta va fi  

însoţit de o persoană de îngrijire în care are încredere şi care îl cunoaşte foarte bine. 
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Ce putem face dacă vom fi  respinşi de copil?

Această situaţie are o probabilitate foarte scăzută de a apărea, dacă potrivirea 

prealabilă şi, apoi, pregătirea copilului şi a persoanei/familiei adoptatoare s-au realizat 

cu responsabilitate şi profesionalism. Totuşi, nu putem exclude total o astfel de 

eventualitate. Împreună cu profesioniştii, mai întâi trebuie să verifi caţi dacă nu cumva 

este o ”alarmă falsă”, iar factorul care a produs (în mod artifi cial) reacţia de respingere 

poate fi  înlăturat. Apoi, se poate continua procesul de potrivire cu acel copil. 

În stabilirea compatibilităţii persoanei/ familiei adoptatoare cu copilul se ţine 

cont de dorinţele şi opiniile copilului, în funcţie de vârsta şi gradul său de maturitate. 

Potrivirea poate fi  întreruptă, dacă se consideră că nu este benefi că (afectând negativ 

copilul şi, implicit, persoana/ familia adoptatoare). Ulterior puteţi fi  potrivit/ potriviţi 

cu un alt copil adoptabil.

Ce se întâmplă la fi nalul perioadei de potrivire?

Atunci când profesioniştii cu atribuţii în domeniul adopţiei au încheiat 

demersurile de potrivire şi au stabilit decizia fi nală, întocmesc un raport în care 

consemnează cum s-a derulat această etapă a procedurii, precum şi concluziile lor.

Putem căuta noi, prin relaţii proprii, un copil pentru adopţie?

Nu, în niciun caz! Aceste acţiuni sunt ilegale şi atrag după sine sancţiuni severe. 

Este posibil ca acel copil (pe care îl ”vizaţi” Dumneavoastră) să nu fi e, de fapt, 

adoptabil. Sau, chiar dacă este adoptabil, pot exista incompatibilităţi între nevoile 

specifi ce, concrete ale copilului şi ceea ce puteţi oferi Dumneavoastră ca familie 

adoptatoare, oricât de atrăgătoare vi s-ar părea perspectiva de a fi  părinţii lui. Pe 

lângă situarea în ilegalitate, aceste situaţii se fi nalizează cu traume emoţionale 

semnifi cative pentru toţi cei implicaţi. 

Profesioniştii cu atribuţii în domeniul adopţiei cunosc care copii sunt adoptabili 

şi ce caracteristici au aceştia. De asemenea, ei ştiu ce fel de persoane/familii 

adoptatoare sunt potrivite pentru copiii în cauză. Doar aceşti specialişti pot lua 

decizia corectă în privinţa identifi cării celei mai potrivite persoane/familii pentru 

fi ecare copil adoptabil.
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ÎNCREDINŢAREA ÎN VEDEREA ADOPŢIEI

Ce este încredinţarea în vederea adopţiei?

Încredinţarea în vederea adopţiei este etapa imediat următoare realizării 

potrivirii prealabile şi propriu-zise, prin care se urmăreşte facilitatea acomodării şi 

integrării copilului în cadrul familiei adoptatoare. În această etapă, responsabilitatea 

creşterii şi îngrijirii copilului este dată în sarcina persoanei/familiei adoptatoare 

de către autoritatea teritorială, iar dreptul de a încheia acte juridice este transmis 

Direcţiei de la domiciliul adoptatorului.

De ce este necesară încredinţarea în vederea adopţiei?

Parcurgerea acestei etape trebuie să fi e realizată având în vedere schimbările 

ce intervin în cadrul familial al adoptatorilor, dar şi în viaţa copilului, pentru a facilita 

trecerea copilului de la un mediu de viaţă la altul şi pentru a sprijini adoptatorii cu 

privire la modalităţile de creştere şi îngrijire a copilului.

De asemenea, în vederea încuviinţării unei adopţii, instanţa judecătorească va 

aprecia, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele de monitorizare lunare care vor 

fi  întocmite de specialişti pe parcursul perioadei de încredinţare, asupra relaţiilor de 

familie care s-ar stabili dacă adopţia ar fi  încuviinţată. Cu alte cuvinte, fără încredinţare 

în prealabil, nu se poate fi naliza procedura de adopţie.

Cât durează încredinţarea?

Încredinţarea durează de regulă 90 de zile, însă, în anumite situaţii determinate 

de observaţiile specialiştilor cu atribuţii în domeniul adopţiei, această etapă poate fi  

prelungită.

În cazul în care, în perioada încredinţării în vederea adopţiei, autoritatea teritorială 

de la domiciliul adoptatorului constată neadaptarea copilului cu adoptatorul ori 

existenţa oricăror alte motive de natură să împiedice fi nalizarea procedurii de 

adopţie, informează imediat autoritatea teritorială de la domiciliul copilului pentru 

a dispune revocarea încredinţării sau, după caz, prelungirea măsurii de încredinţare.

Durata încredinţării în vederea adopţiei poate fi  prelungită, la cerere, dacă 

specialiştii care monitorizează evoluţia copilului în cadrul familiei adoptatoare, 

utilizând metode şi tehnici de specialitate, constată că acomodarea nu s-a defi nitivat, 

fi ind totuşi posibilă însă într-un interval de timp mai mare de 90 de zile.
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Încetarea încredinţării poate avea loc, la propunerea specialiştilor Direcţiei, 

dacă se constată că interacţiunea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare este 

defi citară şi au fost epuizate soluţiile posibile identifi cate vizând îmbunătăţirea 

comportamentului şi a atitudinilor în vederea armonizării relaţiei, iar păstrarea 

copilului în cadrul familiei nu este în interesul acestuia. 

Există şi prelungirea de drept a încredinţării în vederea adopţiei până la 

fi nalizarea adopţiei, atunci când persoana/familia adoptatoare a depus cererea de 

încuviinţare a adopţiei la instanţă.

Când nu este necesară încredinţarea în vederea adopţiei?

De la obligaţia de a încredinţa copilul în vederea adopţiei, legea instituie trei 

excepţii, pentru situaţiile în care copilul a locuit împreună cu persoana/familia 

care urmează să-l adopte şi este în interesul copilului să fi e adoptat de respectiva 

persoană/familie:

- pentru adopţia copilului de către soţul sau soţia părintelui biologic al copilului;

- pentru adopţia copilului care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu până la 

împlinirea vârstei de 18 ani;

- pentru adopţia copilului de către tutore sau curator, de către părintele educator 

sau de către asistentul parental profesionist în cazul în care copilul s-a afl at în 

grija lor cel puţin 90 de zile.

Cui i se poate încredinţa un copil?

Copilul care a fost propus spre adopţie, poate fi  încredinţat numai unei persoane/

familii care a dobândit atestatul de adoptator şi care răspunde nevoilor identifi cate 

ale copilului. În analiza posibilităţii încredinţării copilului la o persoană/familie se 

iau în considerare, cu prioritate, rudele copilului şi persoana/familia care a avut în 

plasament copilul şi faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament.

Cine hotărăşte încredinţarea?

Încredinţarea în vederea adopţiei se face numai de către autoritatea teritorială/

Direcţia de la domiciliul copilului adoptabil, ca urmare a realizării procesului de 

identifi care a celei mai potrivite familii pentru copil.
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Ce efecte juridice are încredinţarea în vederea adopţiei?

Prin încredinţarea în vederea adopţiei se stabileşte domiciliul copilului la 

persoana/familia adoptatoare şi, totodată, este transferată persoanei/familiei 

adoptatoare responsabilitatea realizării activităţilor de zi cu zi prin care sunt exercitate 

drepturile şi îndeplinite obligaţiile părinteşti în ceea ce îl priveşte pe copil.

Dreptul de a reprezenta copilul în acte juridice, precum şi dreptul de a administra 

bunurile acestuia sunt exercitate de către Autoritatea Teritorială/Direcţia de la 

domiciliul copilului.

Când este încredinţat copilul adoptatorului în scopul adopţiei?

Mutarea efectivă a copilului în cadrul familiei atestate ca aptă să adopte se 

face la momentul la care Autoritatea Teritorială de la domiciliul copilului se va 

pronunţa (maxim 5 zile) asupra acordului scris, manifestat de către persoana/familia 

adoptatoare privind acceptarea potrivirii cu copilul adoptabil.

Ce se întâmplă în perioada încredinţării copilului în vederea 

adopţiei?

În perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, specialistul în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului şi psihologul vor efectua vizite la domiciliul 

persoanei/familiei adoptatoare în vederea realizării monitorizării evoluţiei copilului 

şi a rezultatelor acomodării acestuia cu familia. Prin intermediul vizitelor, specialiştii 

urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana/familia căreia  i-a 

fost încredinţat, întocmind în acest sens rapoarte ce vor pune accent pe calitatea 

interacţiunii dintre aceştia şi pe identifi carea nevoilor.

Aceste întâlniri se vor realiza lunar pentru ca specialiştii să surprindă cât mai 

corect relaţia dintre copil şi persoana/familia adoptatoare şi să identifi ce nevoile 

şi resursele de care dispun în vederea realizării unei adopţii de succes. Specialiştii 

care participă la realizarea monitorizării vor prezenta persoanei/familiei adoptatoare 

concluziile şi propunerile, rezultate ca urmare a fi ecărei vizite.    
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Poate copilul afl at în încredinţare să menţină relaţii personale 

cu persoane apropiate?

Dacă specialiştii cu atribuţii în domeniul adopţiei consideră că este în interesul 

copilului să menţină relaţii şi cu alţi adulţi, cum ar fi  rude ale copilului, persoane care au 

avut copilul în îngrijire, alţi copii, atunci vor facilita întâlniri între aceştia. Este important 

ca persoana/familia adoptatoare să fi e sprijinită să înţeleagă importanţa pe care o are 

pentru copil menţinerea unei astfel de relaţii şi să faciliteze astfel de întâlniri.

Putem să luăm cu noi în vacanţă, în altă ţară, copilul încredinţat 

în vederea adopţiei?

Deplasarea copilului încredinţat în vederea adopţiei în altă ţară este posibilă 

dacă acesta are paşaport şi numai dacă persoana care-l însoţeşte are acordul 

reprezentantului legal al copilului, în forma cerută de lege.

În orice situaţie, dacă durata deplasării în străinătate sau chiar în altă localitate 

din ţară este de natură să împiedice evaluarea ce se realizează de către specialişti cu 

privire la interacţiunea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare, Direcţia poate 

cere prelungirea perioadei de încredinţare ceea ce, implicit, are ca efect prelungirea 

întregii proceduri de adopţie.

Ce facem dacă în perioada încredinţării copilul se îmbolnăveşte?

În situaţia în care copilul se îmbolnăveşte, persoana/familia adoptatoare se 

va adresa medicului de familie şi va respecta indicaţiile acestuia. Dacă apar situaţii 

care presupun intervenţii medicale complexe, pentru care este necesar acordul 

reprezentantului legal, iar viaţa copilului nu este pusă în pericol dacă nu se intervine 

imediat, persoana/familia adoptatoare se va adresa Direcţiei pentru a obţine acordul 

reprezentantului legal. În cazul urgenţelor medicale care pun în pericol viaţa copilului, 

acordul reprezentantului legal pentru intervenţie nu este necesar, pe primul plan 

fi ind pusă siguranţa vieţii copilului.

Copilul încredinţat în vederea adopţiei vrea să se întoarcă la 

persoana care l-a îngrijit. Ce fac?

Schimbarea mediului de viaţă, apariţia unor persoane noi în viaţa copilului, un 

nou program de activităţi, absenţa persoanelor alături de care copilul se simţea în 

siguranţă, toate vor contribui la întâmpinarea unor difi cultăţi în integrarea copilului 

în noua familie.
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Există copii de vârstă mai mare care, în primele zile ale încredinţării în vederea 

adopţiei, pot să îşi exprime dorinţa de a se întoarce în familia în care s-au afl at înaintea 

încredinţării. În astfel de situaţii, adoptatorii vor încerca să identifi ce cauzele care îl 

fac pe copil să nu se simtă în siguranţă; în plus, vor apela la specialiştii cu atribuţii 

în domeniul adopţiei, alături de care pot stabili întâlniri cu persoanele faţă de care 

copiii sunt ataşaţi, astfel încât, împreună cu aceştia, să se realizeze depăşirea acestor 

momente de criză şi să se asigure defi nitivarea tranziţiei de la un mediu la altul.

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

Aşa cum am mai menţionat pe parcursul acestui manual, copiii care au fost 

separaţi de familiile biologice pot avea un istoric caracterizat de schimbări succesive 

ale mediului de viaţă, iar încredinţarea în vederea adopţiei poate reprezenta pentru 

ei un nou eveniment traumatizant. Faptul că fuge de acasă nu înseamnă că este vina 

Dumneavoastră. În ceea ce priveşte măsurile pe care persoana/familia adoptatoare 

trebuie să le întreprindă, pe lângă anunţarea poliţiei cu privire la dispariţie, familia 

trebuie să anunţe de îndată şi Direcţia. În toate situaţiile, motivele fugii vor fi  temeinic 

analizate pentru a se stabili dacă menţinerea încredinţării este în interesul copilului şi 

dacă adopţia poate fi  un succes.

Am afl at că schimbarea mediului de viaţă al copilului poate 

duce la apariţia unor comportamente difi cil de gestionat. Este 

adevărat?

Schimbarea mediului de viaţă al copilului poate avea ca şi consecinţă anumite 

comportamente, cum ar fi  agresivitatea, refuzul de a comunica, plânsul, retragerea în 

sine, tulburări somatice; toate acestea indică nesiguranţa copilului şi încercarea lui de 

a se adapta acestei noi situaţii. Unele comportamente pot indica regresia la un stadiu 

anterior de dezvoltare.  Acest lucru nu trebuie să vă sperie pentru că aceste 

manifestări sunt trecătoare şi ajută copilul să evolueze. Unii copii adoptaţi au nevoie 

să treacă prin aceste etape pentru a se adapta la noua lor viaţă. Este important să ştiţi 

că şi copilul pe care îl veţi avea în încredinţare poate trece prin această fază şi că vă 

puteţi adresa specialiştilor pentru a primi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a 

depăşi cu succes aceste momente.
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ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI

Cum se termină perioada de încredinţare a copilului?

La sfârşitul perioadei de încredinţare a copilului în vederea adopţiei, Direcţia 

întocmeşte un raport fi nal referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptatori.

La încheierea procesului de potrivire a adoptatorului, Autoritatea Teritorială de la 

domiciliul copilului, explică adoptatorului dreptul de a depune cerere de încuviinţare 

a adopţiei în instanţa de judecată competentă şi întocmeşte, în termen de 10 zile, 

un aviz privind adopţia, care conţine informaţii referitor la evoluţia relaţiilor dintre 

copil şi adoptator, la compatibilitatea adoptatorului cu copilul adoptabil, precum şi 

la corespunderea adopţiei interesului superior al copilului.

Ce este consimţământul la adopţie? Când trebuie să îmi exprim 

acest consimţământ?

Consimţământul la adopţie este un acord liber şi necondiţionat care se dă în faţa 

instanţei de judecată la momentul încuviinţării adopţiei.

Persoanele care trebuie să consimtă la adopţie sunt:

• părinţii biologici său, dacă este cazul, tutorele copilului ai cărui părinţi sunt 

decedaţi, necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori puşi sub interdicţie (acest 

consimţământ se exprimă o data cu soluţionarea statutului de copil adoptabil);

• copilul în situaţia în care a împlinit vârsta de 10 ani;

• adoptatorul sau familia adoptatoare. Persoanele/familiile adoptatoare îşi 

exprimă consimţământul la adopţie în momentul potivirii cu copilul adoptabil, 

în care confi rmă că a luat cunoştinţă şi de starea de sănătate a copilului şi în faţa 

instanţei judiciare o dată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.

Când pot să întocmesc noul certifi cat de naştere pentru copilul 

pe care l-am adoptat?

De îndată ce hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei a devenit 

defi nitivă şi irevocabilă, vă puteţi adresa ofi ciului de stare civilă pentru emiterea 

noului certifi cat de naştere pentru copilul adoptat, în care adoptatorii sunt trecuţi ca 

părinţi fi reşti.
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Când trebuie să îi spun copilului că este adoptat?

Informarea copilului că este adoptat trebuie să înceapă cât mai devreme 

posibil.  Deşi înţelegerea deplină a ceea ce înseamnă adopţia, inclusiv permanenţa 

acestei relaţii adoptive dintre copil şi familie, va avea loc la o vârstă mai mare, 

înţelegerea concretă a adopţiei începe de la vârsta preşcolară. Această înţelegere a 

copilului privind adopţia se realizează treptat, odată cu dezvoltarea lui intelectuală. 

Deşi în primii ani de viaţă nu înţelege ce înseamnă a fi  adoptat, va învăţa de la 

Dumneavoastră acest cuvânt şi, mai important, va învăţa conotaţia pe care o veţi 

da Dumneavoastră adopţiei; în primii ani de viaţă copilul percepe că adopţia are o 

conotaţie pozitivă, este ceva despre care se vorbeşte, şi va accepta ca atare această 

situaţie.  Deosebit de important este ca Dumneavoastră să conştientizaţi că adopţia 

este acum o parte din identitatea copilului şi, ca atare, copilul are dreptul să ştie că 

este adoptat.

Nu trebuie să vă îngrijoraţi dacă aveţi difi cultăţi în a-i răspunde la anumite 

întrebări copilului sau dacă vă este greu să abordaţi anumite subiecte care au legătură 

cu adopţia, întrucât veţi primi tot suportul de care aveţi nevoie de la specialiştii care 

efectuează vizitele post-adopţie.

Ar trebui să le spun educatorilor/profesorilor că suntem părinţii 

adoptivi ai copilului?

Decizia de a le spune educatorilor/profesorilor despre adopţie va aparţine în 

totalitate.

Unii părinţi se tem că, în urma acestor dezvăluiri, copilul lor va fi  tratat diferit 

în grădiniţă/şcoală sau că va fi  marginalizat de către ceilalţi copii. În realitate însă, 

anumite aspecte legate de istoria personală a copilului pe care Dumneavoastră le 

veţi aduce la cunoştinţa educatorilor/profesorilor îi pot ajuta pe aceştia să-i înţeleagă 

mai bine comportamentele în anumite situaţii şi să aibă atitudini şi răspunsuri mai 

adecvate contextului şi care să vină în sprijinul copilului.
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Ce trebuie să fac în cazul în cazul în care copilul întreabă despre 

părinţii lui biologici? 

Aşa cum am mai menţionat pe parcursul acestui manual, trecutul copilului - 

trecut care îi include şi pe părinţii biologici – este parte a identităţii lui. Prin urmare, 

dorinţa copilului de a cunoaşte detalii legate de părinţii biologici este fi rească. Chiar 

dacă acest lucru poate fi  incomod pentru Dumneavoastră, dorinţa de a obţine 

informaţii despre trecut izvorăşte din nevoia copilului de a şti de unde vine el şi de 

a-şi răspunde la diferite întrebări legate de identitatea sa.

Aşadar, oricât de puţine informaţii aţi avea despre părinţii biologici, oferiţi-i aceste 

informaţii cu căldură, fără dezamăgire că este interesat de ei, deşi Dumneavoastră îl iubiţi, 

şi cu înţelegere faţă de situaţia părinţilor biologici care din diferite motive au fost nevoiţi 

să renunţe la copil; modul în care veţi prezenta aceste informaţii va securiza copilului şi el 

va şti că îi acceptaţi părinţii, ca parte a trecutului său. Având acces la elemente legate de 

parcursul lui anterior adopţiei, copilul poate integra mai bine istoria personală în viaţa sa 

actuală. Astfel, el va putea să îşi construiască o identitate solidă şi autentică.

Cum procedez dacă copilul doreşte să îşi cunoască familia 

biologică?

Dacă fi ul/fi ica Dumneavoastră doreşte să cunoască identitatea părinţilor biologici 

şi a împlinit vârsta de 18 ani, se poate adresa instanţei de judecată pentru a-i fi  acordat 

accesul la aceste informaţii. Înainte de vârsta majoratului însă, instanţa de judecată poate 

încuviinţa copilului accesul la aceste informaţii doar pentru motive medicale solide.

Dorinţa de a-şi cunoaşte părinţii biologici apare la foarte mulţi copii adoptaţi, ca 

parte a procesului de căutare a sinelui. Indiferent de momentul în care persoanele 

adoptate doresc stabilirea unui contact, fi e el direct sau indirect, cu familia biologică, 

este foarte important ca Dumneavoastră să-i înţelegeţi şi să-i acceptaţi acest demers. 

Emoţiile care intervin în acest proces al căutării şi reunirii sunt foarte profunde. 

De aceea, copilul va avea nevoie de tot suportul Dumneavoastră şi de validarea 

comportamentului lui. Faptul că îşi caută părinţii biologici nu înseamnă că nu vă 

iubeşte, ci că trebuie să încerce să găsească acea parte din viaţa lui care îi lipseşte.

Rolul de stabilire, mediere şi gestionare a contactului dintre adoptat şi părinţii 

biologici va reveni specialiştilor cu atribuţii în domeniul adopţiei întrucât, pentru a 

fi  trăit ca o experienţă pozitivă, el trebuie planifi cat atent, cu mult profesionalism, 

ţinând cont de sentimentele fi ecăruia dintre cei implicaţi.
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Este benefi c contactul copilului meu cu fraţii săi care sunt la 

asistent maternal/adoptaţi de către altă familie?

În general, relaţia cu orice persoană faţă de care copilul a dezvoltat legături de 

ataşament este benefi că. În plus, menţinerea relaţiei copilului cu fraţii săi poate fi  

foarte utilă pentru echilibrul său emoţional şi pentru satisfacerea nevoii de stabilitate.

Contactul direct realizat prin intermediul întâlnirilor poate fi  o experienţă 

pozitivă pentru toţi cei implicaţi dar, pentru aceasta, trebuie planifi cat cu multă 

grijă, ţinând cont de fi ecare situaţie în parte. Contactul trebuie să ţină cont de toate 

persoanele implicate şi va fi  pregătit cu profesionalism şi responsabilitate de către 

specialişti din cadrul Direcţiei.
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MONITORIZAREA POST-ADOPŢIE 

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

constă?

Odată încuviinţată adopţia, conform legislaţiei în domeniul adopţiei, Direcţia de 

la domiciliul părinţilor adoptivi, prin intermediul specialiştilor cu atribuţii în domeniul 

adopţiei, urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi 

pe o perioadă de cel puţin 5 ani. Vizitele post-adopţie sunt realizate:

• în primul an – 3 rapoarte (la 3, la 6 şi la 12 luni);

• în al doilea an – două rapoarte (la 6 şi la 12 luni);

• în anii 3, 4 şi 5 – raport anual (la 12 luni).

De regulă, aceste vizite sunt efectuate de către specialistul în protecţia 

drepturilor copilului şi asistentul social.

În etapa de post-adopţie, specialiştii cu atribuţii în domeniul adopţiei evaluează 

evoluţia copilului în cadrul noii familii şi relaţia dintre copil şi familie, identifi că eventualele 

difi cultăţi în dezvoltarea copilului, informează familia cu privire la particularităţile etapelor 

de dezvoltare ale copilului, dezvoltarea ataşamentului şi dinamica familiei, precum şi cu 

privire la alte teme de interes, în funcţie de nevoile copilului şi ale familiei adoptatoare.

Această perioadă le oferă adoptatorilor prilejul să discute despre toate 

difi cultăţile pe care le întâmpină şi să primească ajutor înainte să apară o situaţie de 

criză. De aceea, rolul specialiştilor care monitorizează familia în perioada de post-

adopţie este deosebit de important. 

Ei însoţesc familia şi copilul în primii lor ani împreună şi le oferă tot sprijinul de 

care au nevoie în anumite momente mai difi cile. La fi nalul fi ecăreia dintre vizite, cei 

doi profesionişti întocmesc un raport privind evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor 

dintre copil şi adoptatori, pe care îl prezintă Autorităţii Centrale responsabile de 

domeniul adopţiei.

Putem obţine şi noi o copie a rapoartelor post-adopţie?

Specialiştii cu atribuţii în domeniul adopţiei au obligaţia de a întocmi un raport 

post-adopţie în urma fi ecărei vizite. Astfel, Dumneavoastră puteţi lua cunoştinţă 

de concluziile specialiştilor privind evoluţia copilului şi de recomandărilor pe care 

aceştia le-au formulat.
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Ce se întâmplă la fi nalul celor cinci ani de monitorizare post-

adopţie?

La fi nalul celor cinci ani de monitorizare post-adopţie, responsabilul de caz/

autoritatea teritorială întocmeşte un raport privind închiderea cazului. În funcţie 

de particularităţile fi ecărui caz în parte, specialistul poate propune continuarea 

monitorizării post-adopţie dacă consideră că acest lucru este în interesul copilului.

După închiderea cazului, specialiştii nu mai urmăresc evoluţia copilului în 

familia adoptatoare, dar dacă familia consideră necesar, se poate adresa oricând 

profesioniştilor pentru a benefi cia de diferite tipuri de servicii de sprijin (de ex. 

servicii de informare şi consiliere, grupuri de suport pentru copii şi părinţi, cursuri 

pentru dezvoltarea abilităţilor parentale).

Pot părăsi ţara cu copilul adoptat dacă ne afl ăm în perioada de 

monitorizare post–adopţie?

Rolul etapei de monitorizare post-adopţie este acela de a oferi tuturor 

persoanelor/familiilor adoptatoare sprijin pentru a construi o relaţie solidă cu copilul 

adoptat şi de a depăşi momentele difi cile care pot apărea.

În situaţia în care sunteţi în perioada de monitorizare post-adopţie şi doriţi să 

vă stabiliţi domiciliul/reşedinţa în străinătate, sunteţi obligat să informaţi de îndată 

Direcţia despre acest aspect.

Autoritatea centrală din Republica Moldova, în baza sesizării autorităţii 

teritoriale va anunţa autoritatea centrală în domeniul adopţiei din statul primitor 

despre necesitatea monitorizării situaţiei post-adopţie.

Este important de ştiut că, în anumite ţări, pentru realizarea unor astfel de 

rapoarte se percepe plata unor sume de bani. 

Pot să benefi ciez de concediu de maternitate dacă am adoptat 

un copil?

Oricare dintre cei doi părinţi ai copilului poate benefi cia de concediu parţial 

plătit pentru îngrijirea copilului (până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani), 

şi de concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului (3 – 6 ani).
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Este adevărat că copiii adoptaţi benefi ciază de indemnizaţii?

Indemnizaţiile pentru copiii adoptaţi se stabilesc şi se achită de către autoritatea 

administraţiei publice locale pînă la atingerea de către copil a vîrstei majoratului. În 

cazul copiilor adoptaţi care au atins vîrsta majoratului, dar îşi continuă studiile în 

instituţiile de învăţămînt  secundar general (şcoli medii de cultură generală şi licee), 

indemnizaţiile se achită pînă la fi nalizarea studiilor.

Ce se întâmplă din punct de vedere juridic dacă nu mai dorim să 

creştem copilul pe care l-am adoptat?

După încuviinţarea adopţiei veţi deveni părinţii copilului având drepturile şi 

îndatoririle părintelui fi resc faţă de copilul său. Statutul legal al copilului adoptat este 

acelaşi ca al unui copil care este crescut de părinţii lui biologici.

Conform legislaţiei în vigoare, adopţia poate înceta prin desfacere (în urma 

decesului adoptatorilor şi încuviinţarea unei noi adopţii) sau prin declararea nulităţii 

acesteia; o adopţie poate fi  declarată nulă, dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al 

ocrotirii interesului superior al copilului sau cu încălcarea oricăror condiţii de fond sau 

de formă prevăzute de lege, însă instanţa poate respinge cererea de declarare a nulităţii 

adopţiei, dacă va constata că menţinerea adopţiei este în interesul celui adoptat.

Pentru orice alte motive, adopţia nu poate fi  desfăcută sau anulată. Însă familia 

poate cere suportul Direcţiei pentru a fi  consiliată şi îndrumată către specialiştii care 

o pot ajuta să depăşească difi cultăţile apărute.

Este util pentru noi să cunoaştem alţi părinţi adoptivi? Cum îi 

putem contacta? 

Printre serviciile de sprijin post-adopţie oferite de către Direcţii în perioada de 

monitorizare, există organizaţii neguvernamentale (Asociaţia Părinţilor Adoptivi 

(APA), Asociaţia ”Amici dei Bambini, Moldova” (Ai.Bi. Moldova) şi Asociaţia ”AVE 

Copiii”), care organizează, la solicitare, întâlniri de grup, concretizate în grupuri de 

suport, la care participă părinţi adoptivi. La aceste grupuri pot participa atât familiile 

care se afl ă în perioada de monitorizare post-adopţie, cât şi familiile pentru care 

această etapă s-a încheiat.

Grupurile de suport sunt foarte utile întrucât oferă posibilitatea de a schimba 

experienţe, de a oferi şi primi sprijin, informaţii şi încurajări de la persoane care au 

trecut prin situaţii de viaţă similare cu ale Dumneavoastră.
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COORDONATELE 

Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei 

Raion
Adresa poştală a

DGASPF
Telefoane Fax/E-mail

Anenii Noi
str. Piaţa 31 August,4
biroul 114, MD-6500

0265.241.00
0265. 229.86
0265.242.03

Basarabeasca
Str. Carl Marx,55 

MD-6700

0297.225.48
0297.206.05
0297.224.74

mun. Bălţi
str. Independenţei,1 

MD-3021
0231.242.99 0231.278.14

Briceni
Str. Independenţei,46

MD-4700
0247.258.10 0247.225.48

Cahul
Str. Ştefan cel Mare, 22 

MD-3900
0299.229.18
0299.339.59

0299.436.33

Cantemir
Str. Trandafi rilor, 2

MD-7300
0273.227.48
0273.236.04

0273.221.82
E-mail: as.cantemir@gmail.com;

Călăraşi
Str. Eminescu, 19

MD-4100
0244.236.33 0244.203.48

Căuşeni
Str. A.Mateevici, 9

MD-4300
0243.225.48
0243.221.33

0243.233.04

Ceadîr-Lunga
Str. Lenin, 52

MD-6101
0291.266.36
0291.230.59

Cimişlia
Str. Srânta Maria, 7

MD-4100
0241.225.48
0241.210.13

Criuleni
Str. 31 August, 108

MD-4800

0248.227.50
0248.240.82
0248.220.75

Donduşeni
Str. A.Donici, 4

MD-5100

0251.225.48
0251.252.09
0251.953.17

Drochia
Str.Independenţei, 15

MD-5200
0252.233.91
0252.238.60

0252.200.05

Dubăsari
S. Coşniţa

Str. Păcii  MD-4572

0248.432.64
0248.243.35
0248.247.89



35

Edineţ
Str. Independenţei, 2

MD-4600

0246.225.48
0246.247.89
0246.234.25

0246. 247.89

Făleşti
Str. Ştefan cel Mare, 50

MD-5902
0259.243.82 0259.225.48

Floreşti
Bl. Victoriei, 2

MD-5001

0250.225.34
0250.263.05
0250.227.64

Glodeni
Str. Suveranităţii, 2

MD-4901
0249.258.44 0249.252.04

Hînceşti
Str. Mihalcea Hîncu, 

126   MD-3401 
0269.230.56
0269.239.76

0269.225.48

Ialoveni
Str. Alexandru cel Bun, 

33  MD-6801
0268.220.47
0268.243.44

Leova
Str. Independenţei, 3

MD-6301
0263.241.74

0263.225.48
0263.244.58

Nisporeni
Str. Ion Vodă, 2

MD-6401
0264.268.54
0264.221.80

0264.225.48
0264.227.48

Ocniţa
Str. Independenţei, 51

MD-7101
0271.221.97
0271.231.86

Orhei
Stradela Maxim Gorchi, 

13  MD-3500
0235.271.74
0235.235.21

Rezina
Str. 27 August, 1

MD-5400
0254.218.74
0254.243.44

0254.222.50

Rîşcani
Str. Independenţei, 38

MD-5600
0256.949.94
0256.236.86

0256.239.87

Sîngerei
Str. Independenţei, 111  

MD-6201
0262.248.38 0262.265.05

Soroca
Str. Independenţei, 8

MD-3000

0230.252.04
0230.224.73
0230.335.84

0230.223.07
0230.335.84

Străşeni
Str. M. Eminescu, 28

MD-3701
0237.223.58
0237.232.07

0237.225.48

Şoldăneşti
Str. Păcii, 24

MD-7200
0272.253.04 0272.259.04

Ştefan Vodă
Str. Testemiţeanu, 1

MD-4201
0242.222.15
0242.251.33

0242.225.48

Taraclia
Str. Dimitrov, 29

MD-7401
0294.250.93
0294.250.98

0294.250.98

Teleneşti
Str. Independenţei, 69

MD-5800
0258.210.94
0258.241.44

0258.225.48
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Ungheni
Str. V. Alecsandri, 4 A

MD- 3600
0236.227.05
0236.280.86

0236.225.48

UTA Găgăuzia 
(Comrat)

Str. Tretiacov, 42
MD-3800

0298.234.36
0298.244.54

0298.225.71

Vulcăneşti
Str. Lenin, 90

MD-5300
0293.242.95
0293.238.58

0293.220.58

Municipiul 
CHIŞINĂU

str. Al. Vlahuţă, 3
MD-2012

022.242.702
022.212.648
022.227.137
022.242.714

E-mail: dmpdc@mail.md;

Sectorul 
Botanica

Str. Teilor, 10 , br. 406
022.763.586
022.763.586

E-mail:directia.botanica@mail.ru;

Sectorul 
Buiucani

Str. Mihai Viteazul, 2 
br. 206

022. 295.027
022.295.034

E-mail: dpdcbuiucani@yahoo.com;

Sectorul 
Centru

Str. Bulgară, 43   br. 33
022.546.515
022.546.474

E-mail:dpdccentru@gmail.com;

Sectorul 
Ciocana

Str. Mircea cel Bătrân, 
16

022.331.935
022.346.660

E-mail: dpdcciocana@gmail.com;

Sectorul 
Rîşcani

Str. Serghei Lazo, 27/1
022.293.467
022.293.469

E-mail: dpdcriscani@gmail.com;

Coordonatele Direcţiei pentru protecţia familiei şi drepturilor copilului 
din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei - MMPSF

MMPSF

Chisinau, 
Republica Moldova

str. Vasile Alecsandri, 1
MD-2009

022. 269.344
022. 269.343
022. 269.342
022. 269.341

E-mail: viorica.dumbraveanu@
mmpsf.gov.md;

Adrese utile:

Forumul familiilor adoptive de pe 
portalul web Mama.md

http://mama.md/index.php?s=c5960aa9529b2e
8419180314065af43e&showforum=193

Blogul Asociaţiei Naţionale a Părinţilor 
Adoptivi

http://apamoldova.wordpress.com/ 

Pagina de Facebook a Asociaţiei 
Naţionale a Părinţilor Adoptivi

https://www.facebook.com/pages/Asociatia-
Parintilor-Adoptivi/548208145205080?ref=ts&
fref=ts
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