ALEGEREA ADOPTATORULUI POTRIVIT PENTRU COPIL NU ESTE DECISĂ DE
CALCULATORUL OFICIULUI ROMAN PENTRU ADOPŢII
Menţiuni vizând realizarea potrivirii teoretice dintre copil şi persoana/familia adoptatoare
La nivelul Oficiului Român pentru Adopţii se iniţază procedura de potrivire dintre copil şi adoptatori,
aceasta constând doar în selecţia şi ierarhizarea familiilor care corespund unor caracteristici generale ale
copilului şi luând în considerare şi dorinţele exprimate de adoptatori.
Toată procedura adopţiei şi implicit a potrivirii pleacă de la nevoile şi interesul copilului, adopţia
urmărind identificarea celei mai potrivite familii pentru un copil şi nu gasirea copilului care să
constituie un răspuns la problemele familiei. În acest proces se iau întotdeauna în considerare dorinţele
şi capacităţile adoptatorilor însa prioritare sunt nevoile copilului.
Criteriile de selecţie a adoptatorilor la nivelul Oficiului asigură inclusiv transpunerea în practică a
principiilor enunţate în convenţiile şi tratatele internaţionale a căror aplicare a fost asumată de statul
român.
Astfel, la emiterea listelor de potrivire pentru un copil, Oficiul ia considerare doar următoarele elemente
înscrise în tabelul de mai jos:
Criterii luate în considerare pentru copil
Criterii luate în considerare pentru adoptatori
(acestea sunt extrase în raportul de evaluare a (acestea sunt extrase din atestat/raportul final de
copilului, întocmit de asistenţii sociali/psihologii de evaluare întocmit de echipa compartimentului de
la nivelul DGASPC)
adopţii şi postadopţii din cadrul DGASPC)
1.Existenţa unor fraţi/surori adoptaţi anterior sau 1.Adopţia anterioară a unor fraţi/surori ai copilului
adoptabili la acest moment
pentru care se emite lista sau, după caz, deţinerea
unui atestat pentru adopţia unuia sau mai multor
copii (astfel se crează posibilitatea ca fraţii să fie
adoptaţi împreună)
2. Existenţa unei rude care doreşte să adopte copilul 2. Gradul de rudenie cu copilul adoptabil
3.Viaţa de familie cu un adoptator, cu o durată mai 3.Viaţă de familie cu copilul adoptabil, cu o durată
mare de 6 luni
mai mare de 6 luni (motivat de faptul că dezvoltarea
unor relaţii de ataşament durează minimum 6 luni)
4.Judeţul de domiciliu
4. Judeţul de domiciliu
5. Vârsta copilului
5. Vârsta copilului pentru a cărui adopţie au fost
atestaţi
6. Originea etnică a copilului
6. Etnia copilului pe care doresc să îl adopte
7. Sexul copilului
7. Sexul copilului pe care îl pot adopta (dacă nu au
preferinţe, sunt incluşi atât pe listele fetelor cât şi
ale băieţilor)
8. Limba vorbită de copil
8. Limba/limbile vorbite în familie
9. Starea de sănătate a copilului şi nivelul său de 9. Dacă poate răspunde nevoilor unui copil cu o
dezvoltare (dacă este sănătos, dacă are boli cronice, anumită stare de sănătate/nivel de dezvoltare (dacă
dacă are întârziere mentală, dacă este încadrat în pot adopta doar copil sănătos clinic, dacă pot adopta
grad de handicap, dacă are întârzieri în dezvoltare) copil cu boli cronice, cu întârziere mentală, încadrat
în grad de handicap sau cu întârzieri în dezvoltare)
Pentru fiecare copil adoptabil, Oficiul emite în maximum 10 zile de la comunicarea sentinţei de declarare a
adoptabilităţii copilului o listă cuprinzând 10 adoptatori potriviţi pentru copilul în cauză, plecând de la
criteriile de mai sus.
Dacă numărul adoptatorilor înscrişi in Registrul Naţional pentru Adopţii ce ar putea răspunde criteriilor de
selecţie este mai mare de 10, departajarea acestora pentru includerea în listele de potrivire se realizează
după următoarele elemente:
- gradul de rudenie cu copilul;
- adopţia unor fraţi ai copilului;
- deţinerea unui atestat care să permită adopţia împreună a fraţilor;

-

viaţă de familie cu copilul cu o durată mai mare de 6 luni;
existenţa domiciliului în acelaşi judeţ cu copilul (fiind astfel facilitată potrivirea practică, întâlnirile
cu copilul şi păstrarea unei anumite continuităţi în viaţa copilului, dat fiind faptul că schimbarile
totale sunt de natura a bulversa copiii. Mai mult, precizăm că sunt adoptatori care refuză deplasarea
în alte judeţe).
În cazul în care în judeţul de domiciliu al copilului nu sunt 10 adoptatori ce ar putea fi încluşi în lista emisă
pentru copil, aceasta se completează cu adoptatori domiciliaţi în aceaşi regiune cu copilul (judeţe
limitrofe/apropiate) precum şi cu alţi adoptatori de la nivel naţional.
Un alt criteriu de departajare al adoptatorilor (care se aplică după luarea în considerare a elementelor
importante pentru copil) este acela al vechimii atestatului, urmând adoptatorii cu atestatele mai vechi să fie
incluşi în liste înaintea celor cu atestate cu o vechime mai mică, Oficiul introducând astfel un element de
echilibru şi echitate în procedura de selecţie a adoptatorilor.
Prin urmare, la nivelul Oficiului, iniţierea procedurii de potrivire este realizată plecând de la
drepturile şi nevoile generale şi incontestabile ale copilului, fiind realizată de un soft informatic doar
în vederea eliminării oricăror erori umane ce ar putea interveni ca urmare a luării în considerare a
tuturor adoptatorilor de la nivel naţional, înscrişi în Registrul Naţional pentru Adopţii.
Listele emise de Oficiul Român pentru Adoptii sunt trimise DGASPC-ului de la domiciliul copilului unde,
asistentul social şi psihologul care l-au evaluat identifică şi selectează din lista primită adoptatorii
care corespund cel mai bine nevoilor copilului.
Aceste nevoi stau la baza potrivirii efective a copilului, care este realizată de persoanele care au evaluat
copilul în colaborare cu cele care au evaluat adoptatorii.
Elementele pe care specialiştii de la nivelul DGASPC le au în vedere la potrivirea teoretică sunt:
- istoria de viaţă a copilului, evoluţia sa şi elementele cheie din cadrul acesteia, de natură a genera nevoi
particulare ale sale;
- întârzierile în dezvoltare şi starea de sănătate a copilului, luându-se în considerare diagnosticul, gradul de
afectare a copilului, potenţialul de recuperare raportate la demersurile pe care trebuie/poate să le realizeze
adoptatorul precum şi condiţiile pe care acesta le poate asigura copilului;
-originea etnica, religioasă, culturală şi lingvistică a copilului- şi asigurarea unei continuităţi sub aceste
aspecte şi după adopţie;
- nevoile emoţionale şi/sau comportamentale ale copilului raportate la capacitatea adoptatorilor de a
răspunde acestora;
- nevoile educaţionale ale copilului şi posibilitatea adoptatorilor de a le face faţă;
- principalele trăsături de personalitate ale copilului şi modul în care acestea ar putea fi integrate/acceptate
în familia adoptatorilor;
- interesele, abilităţile, aptitudinile copilului- şi identificarea acelor adoptatori în a căror familie acestea se
pot exprima şi dezvolta optim;
- trasăturile fizice ale copilului şi raportarea acestora la trăsăturile adoptatorilor- în contextul în care
existenţa unor asemănări facilitează întegrarea copilului şi acceptarea acestuia;
- dorinţele exprimate de copil în legătură cu adopţia (cărora li se acordă importanţa cuvenită, în raport cu
vărsta şi gradul său de întelegere);
- factorii geografici şi de mediu- sunt luaţi în considerare pentru a determina, pe cât posibil, cât mai puţine
schimbări în viaţa copilului;
- componenţa familiei cea mai potrivită pentru nevoile copilului (astfel cum este ea stabilită de psihologii
şi asistenţii sociali ai DGASPC).
În cazul în care din prima listă trimisă de Oficiu, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia
copilului nu identifică un adoptator potrivit, aceasta solicită o nouă listă pentru copilul în cauză,
listele urmând a fi emise până la identificarea unui adoptator adecvat sau până la epuizarea tuturor
familiilor din Registrul Naţional pentru Adopţii.
Emiterea de noi liste de potrivire pentru copiii cărora nu le-a fost găsită familia adecvată se
realizează trimestrial (astfel încât noile familii atestate să fie luate în considerare pentru copilul
căruia i se incearcă identificarea unui adoptator).

