
PASUL 1

Întocmirea Dosarului De Atestare Ca Persoană/Familie Adoptatoare

Persoanele/familiile cu reşedinţa obişnuită în România care îşi exprimă
intenţia de a adopta se pot adresa, pentru obţinerea informaţiilor referitoare la
documentaţia necesară, demersurile şi durata procedurilor adopţiei interne, Direcţiilor
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau Organismelor Private
Autorizate conform legii.

Acte Necesare Pentru Obţinerea Atestatului

1. Copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung
sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;

2. Original + Copie xerox – certificate de naştere;
- certificatul de căsătorie sau

hotărârea de divorţ / certificatul de divorţ, (dacă este cazul);
3. Certificatul de cazier judiciar;
4. Adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile

solicitantului/solicitanților;
5. Declaraţie notarială, pe propria răspundere din care să rezulte că:

- solicitantul/solicitanţii locuiesc efectiv şi continuu pe teritoriul
României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare,
neexistand absențe temporare care cumulate sa depășească 3 luni;

- solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile
părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de
protecţie specială;

6. Copie după titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de
folosință a locuinței;

7. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, privind starea de
sănătate și eventualele boli cronice;

8. Evaluare psihiatrică;
9. Declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea

expresă a motivelor neasocierii; (dacă e cazul)

Acte necesare pentru persoanele care locuiesc la acelasi domiciliu cu solicitantul /
solicitanții:

1. Copie xerox – certificat de naştere/carte de identitate;
2. Certificatul de cazier judiciar;
3. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, privind starea de

sănătate și eventualele boli cronice;
4. Evaluare psihiatrică;



PASUL 2

Evaluarea În Vederea Obţinerii Atestatului

Procesul de evaluare a adoptatorului/familiei adoptatoare cuprinde următoarele
etape:
a) evaluarea socială - minim 6 întalniri;
b) evaluarea psihologică - minim 4 întalniri;
c) pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte, realizată de
Serviciul Adopții sau după caz de Organismul Privat Autorizat - minim 12 ore.

Perioada de evaluare este de 90 de zile de la data depunerii cererii, cu
posibilitatea prelungirii potrivit legii.
Durata unei întâlniri este de o oră.

În funcție de particilaritățile fiecărului caz, echipa de evaluare poate decide cu
privire la necesitatea realizării unui număr de întalniri suplimentare și să solicite orice
alte documente și informații considerate relevante.

PASUL 3

Acordarea Atestatului De Persoană/Familie Adoptatoare

 Atestatul este valabil pentru o perioadă de 2 ani.
Valabilitatea acestui atestat se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei,

în situaţia în care a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de
încredinţare în vederea adopţiei, precum şi în situaţia în care persoana/familia atestată
are deja încredinţaţi, în vederea adopţiei, unul sau mai mulţi copii.

PASUL 4

Perioada De Aşteptare

Durata de așteptare este diferită de la caz la caz, printre factorii de care depinde
această perioadă mentionăm numarul de familii atestate la acel moment,
caracteristicile de vârstă și de starea de sănătate ale copilului pentru care
persoana/familia este atestată, disponibilitatea de a se deplasa și în alte județe și
numarul de copii cu statut adoptabil.

Ce poate persoana/familia să facă în această perioadă?

Să vizualizeze profilul copiilor greu adoptabili în RNA (Registrul National pentru
Adoptii), la sediul DGASPC Serviciul Adoptii respectiv fotografii și informații
referitoare la copil.



PASUL 5

Potrivirea Dintre Copil Şi Persoana/Familia Adoptatoare

Adoptatorul/familia adoptatoare este informat/ă cu privire la copilul pentru
care au fost selectaţi ca fiind cea mai potrivită persoană/familie, despre nevoile şi
caracteristicile lui, prezentându-i-se şi fotografii recente ale copilului.
 Prima întâlnire are loc în mediul de viaţă al copilului, fără a i se aduce la

cunoştinţă scopul acesteia. Copilul este asistat în mod obligatoriu de persoana sa de
referinţă.

Întâlnirile au drept scop realizarea treptată a acomodării cu adoptatorul/familia
adoptatoare și pot fi realizate atât în mediul de viaţă al copilului, cât şi în afara
acestuia.

PASUL 6

Încredinţarea În Vederea Adopţiei

 Durează minim 90 de zile, perioadă în care copilul se află la domiciliul
adoptatorilor.

Termenul pentru care s-a dispus încredinţarea se calculează de la data mutării efective
a copilului la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare.

PASUL 7

Încuviințarea Adopției

La finalul celor 90 de zile (încredinţarea în vederea adopţiei), Serviciul
Adopții din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,
întocmeşte un raport final, în care se evidenţiază modul în care copilul s-a adaptat
noului mediu de viaţă şi sesizează instanţa judecătorească pentru încuviinţarea
adopţiei.

Încuviințarea adoptiei înseamnă:

 adoptia copilului de către adoptatori;
 emiterea unui nou certificat de naștere pentru copil cu noul nume și prenume;
 înscrierea familiei adoptatoare în noul certificat de naștere ca părinți firești ai

copilului.

PASUL 8

Monitorizarea postadopţiei

 Reprezintă ultima etapă din adopție;
 Durează o perioadă de cel puţin 2 ani.

Se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori,
în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce
a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă.


