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P R E A M B U L

Împreună, se poate!

Actualul raport al Alianţei România Fără 
Orfani (ARFO) oferă o analiză a unor in-
dicatori mai puţin vizibili în spaţiul public: 
gradul de retenţie, gradul de instituţionali-
zare şi gradul de declarare a adoptabilită-
ţii în funcţie de măsura de protecţie. 

Închiderea marilor centre este un pas 
înainte în direcţia corectă, însă deschide-
rea multor alte centre mai mici nu asigură 
familii acestor copii şi eşuăm în a împlini 
nevoia lor fundamentală de a fi crescuţi şi 
îngrijiţi într-o familie. Îi mutăm doar într-o 
instituţie mai puţin aglomerată.

Nivelul de calitate al asistenţei sociale în 
domeniul protecţiei copilului necesită, de 
asemenea, mai multă atenţie. În timp ce 
organismele private nu au voie să furnize-
ze servicii nelicenţiate, 83% dintre servici-
ile publice nu au licenţă şi nu îndeplinesc 
standardele minime obligatorii. 

Pe de altă parte, veştile bune vin din do-
meniul legislativ unde observăm evoluţii 
pozitive precum modificările aduse în 
2016 la legea privind regimul juridic al 
adopţiei care dau o şansă în plus copiilor 
adoptabili. Deschiderea listei de „greu 
adoptabili”, prelungirea până la 14 ani 

a declarării adoptabilităţii, concomitent 
cu extinderea valabilităţii atestatului de 
părinte adoptator la 2 ani, sunt elemente 
de natură să fluidizeze accesul copiilor la 
o familie.

Ne dorim ca lucrurile bune să continue 
iar acest raport să contribuie la o mai 
bună diagnoză a situaţiei actuale. Având 
la bază această evaluare, considerăm ca 
fiind urgente şi foarte importante scă-
derea gradului IV pentru rudele căuta-
te, introducerea unor sancţiuni pentru 
nerespectarea termenelor de declarare 
a adoptabilităţii, diminuarea migrărilor 
copiilor în sistem, precum şi completarea 
prevederilor legale în domeniul atribuţiilor 
organismelor private acreditate.

„I have a dream” este tema Summit-ului 
ARFO din 2017. La fel cum pentru Martin 
Luther King, visul a devenit realitate, cred 
cu tărie că şi visul copiilor de a avea o 
familie poate deveni realitate.

LIVIU MIHĂILEANU 
Preşedinte

Sistemul de protecţie a copilului ar trebui să fie un mediu temporar de intervenţie 
până la reintegrarea acestuia în familia biologică sau asigurarea unei familii ad-
optive. Realitatea arată, însă, că această perioadă se întinde mult prea mult. 
Declararea adoptabilităţii pentru copiii fără posibilitate de reintegrare în familia 
biologică este îngreunată atât de prevederi legislative exagerate, identificate în 
acest raport, cât şi de o aplicare deficitară a legislaţiei. Ca şi cum nu ar fi sufici-
ent, ponderea extrem de mică de copii adoptabili din rândul copiilor insti-
tuţionalizaţi sugerează o practică îngrijorătoare de a menţine copiii în sistem cu 
statut de neadoptabil.
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S U M A R  E X E C U T I V

Schimbarea în cifre

Premisa conform căreia numai anumite zone din România ar avea probleme cu 
copiii abandonaţi se dovedeşte a fi nefondată. Pe lângă Bucureşti-Ilfov, care deţi-
ne primul loc, top-ul este ocupat atât de judeţe din vestul ţării (Bihor), cât şi din 
centru (Mureş), sud (Constanţa) şi nord-est (Iaşi, Vaslui).

Cu privire la gradul de instituţionalizare la judeţele cu peste 1.000 de 
copii în sistemul de protecţie, cel mai mare număr de copii instituţiona-
lizaţi raportat la total este deţinut de Harghita (55.63%). Bucureşti-Ilfov, 
Prahova şi Mureş sunt judeţe care se regăsesc atât în top-ul cu cei mai 
mulţi copii aflaţi în sistemul de protecţie, cât şi al top-ului cu cea mai 
mare pondere de instituţionalizare. În cadrul Municipiului Bucureşti, 
situaţia cea mai alarmantă este cea a Sectorului 2, cu un grad de insti-
tuţionalizare de 58,93%, urmat de Sectorul 1 cu 57,52%. 

La polul opus se află judeţul Vaslui cu un grad de instituţionalizare de 
doar 10,29%, ceea ce înseamnă că, deşi ocupă locul 3 în top-ul jude-
ţelor cu cel mai mare număr de copii în sistemul de protecţie, pentru 
aproape 90% dintre aceştia autorităţile au identificat soluţii familiale de 
intervenţie. 

6
1,3%
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Cu privire la plasamentul familial, atragem atenţia asupra 
faptului că acesta nu este făcut după o metodologie con-
sistentă la nivel naţional, motiv pentru care este imperios 

necesar ca Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale să emită, în 
cel mai scurt timp, standardele minime pentru plasament 
familial. Aceste standarde sunt aşteptate din 2012 şi încă 

nu au fost emise.

Dintre cei aproximativ 10.000 de copii 
care intră anual în sistemul de pro-
tecţie, între 5.000 şi 6.000 rămân în 
sistem cu singura şansă de finalizare a 
planului de intervenţie „adopţia”, rein-
tegrarea lor în familia biologică nefiind 
posibilă. Cu toate acestea, în sistemul 
de protecţie sunt doar 3.273 de copii 
adoptabili, respectiv 5,7% şi doar 1,3% 
au fost adoptaţi anul trecut. Şansa la 
adopţie a scăzut dramatic în România 
după 2004 când, pe de o parte, au 
fost închise adopţiile internaţionale 
iar, pe de altă parte, a fost îngreunat 
procesul de adopţie naţională. În 2004 
au fost 1.422 de adopţii naţionale, un 
număr care nu a mai fost atins până în 
prezent, evoluţia adopţiilor urmând o 
sinusoidă îngrijorătoare.

Ponderea extrem de mică de copii adoptabili 
din rândul copiilor instituţionalizaţi (1,5%) 

denotă o practică a managerilor de caz, de 
obicei subordonaţi instituţiei sau organizaţiei 

care deţine serviciul rezidenţial, de a men-
ţine copiii în sistem cu statut de neadopta-
bil. În momentul de faţă există o lacună în 

implementarea prevederilor legale întrucât, 
deşi există limite de timp prevăzute pentru 

deschiderea procedurii de declarare a adop-
tabilităţii, lipsa sancţiunilor duce la ignorarea 

acestor termene. 

1,5%
DINTRE COPIII 

INSTITUŢIONALIZAŢI 
POT FI ADOPTAŢI

DOAR

Gradul IV până la care se cau-
tă rudele în momentul de faţă 
poate bloca un dosar de de-
clarare a adoptabilităţii chiar 
şi 6 luni pentru obţinerea 
certificatului de deces al stră-
stră-bunicului sau dovada 
decesului acestuia. Este ne-
justificat acest grad IV întrucât 
vorbim de persoane cel mai 
probabil decedate (stră-stră-
bunicul, unchii şi mătuşile 
stră-bunicului) sau din afara 
zonei de interferenţă a copilu-
lui (fraţii bunicilor).

DUREAZĂ 
OBŢINEREA 

DOVEZII 
DECESULUI STRĂ- 
STRĂ-BUNICULUI

6LUNI

PÂNĂ 
LA

5ANI

DE

1,3%
DOAR

DINTRE COPIII DIN SISTEM 
AU FOST ADOPTAŢI ÎN 2016

SE AŞTEAPTĂ 
STABILIREA 

STANDARDELOR 
PENTRU 

PLASAMENT 
FAMILIAL
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I N T R A R E A  C O P I I L O R  Î N  S I S T E M U L  D E  P R O T E C Ţ I E

Lunga aşteptare 
a unui nou început 

Studiul „Copiii din sistemul de protectie 
a copilului” realizat de Banca Mondiala şi 
UNICEF în 2016 arată că principalele cau-
ze ale separării copilului de familie  şi ale 
intrării în sistemul de protecţie a copilului, 
identificate în mod constant, sunt sărăcia 
(32%), abuzul şi neglijarea (25%), dispariţia 
părinţilor (12%) şi dizabilitatea (10%) însă 
ponderi semnificative sunt întregistrate şi 
„alte cauze” (16%),  care includ abuzul de 
substanţe (alcool, droguri), divorţ, separa-
re, relaţii instabile, infidelitate, mame/ pă-
rinţi adolescenţi, neacceptarea nou-năs-
cutului de către familie (extinsă), părăsirea 
copilului, sarcini nedorite, copii cu gre-
utate mică  la naştere, copii cu tulburări 
de comportament, precum  şi prostituţie, 

cerşit, vagabondaj  şi alte comportamente 
infracţionale ale părinţilor şi/sau copiilor. 

O particularitate a copiilor din sistemul de 
protecţie este că nu au ajuns aici ca urma-
re a decesului părinţilor. În cazul a peste 
90% dintre aceştia, mama este în viaţă şi 
este cunoscută. 

Sistemul de protecţie al copilului ar trebui 
să fie un mediu temporar de intervenţie 
până la reintegrarea acestuia în familia 
biologică sau asigurarea unei familii adop-
tive. Totuşi, raportul UNICEF (2016) arată 
că această perioadă se întinde mult prea 
mult şi un copil petrece în sistemul de 
protecţie din România, în medie, 7,5 ani.

“În România, unul din cinci copii din sistemul de îngrijire 
rezidenţială, cu vârste între 15 şi 27 de ani, şi-a petrecut 
întreaga viaţă într-o instituţie şi aproape unul din trei copii 
şi-a petrecut 90% din viaţă în sistem. Lipsirea copiilor de un 
mediu familial adecvat reduce şansele lor de a reuşi în viaţă şi 
limitează dezvoltarea personală şi profesională”

SUZY YOON-YILDIZ, Senior Operations Officer, Banca Mondială.
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S I T U A Ţ I A  C U R E N T Ă

Copiii 
sistemului 

JUDET
COPII AFLAŢI ÎN 

SISTEMUL DE PROTECŢIE

1 Bucureşti-Ilfov 3638

2 Iaşi 3588

3 Vaslui 2953

4 Constanţa 2309

5 Timiş 2302

6 Bihor 1933

7 Bacău 1892

8 Prahova 1746

9 Mureş 1744

10 Suceava 1703

Conform datelor furnizate de Direcţiile Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, la 31 mar-
tie 2017 existau 19.236 de copii instituţionalizaţi 
din totalul de 57.026 de copii care aveau o măsură 
de protecţie instituită. În top-ul judeţelor cu cei 
mai mulţi copii în sistemul de protecţie se numără 
judeţe din toate zonele ţării. Pe lângă Bucureşti-Il-
fov, care deţine primul loc, top-ul este ocupat atât 
de judeţe din vestul ţării (Bihor), cât şi din centru 
(Mureş), sud (Constanţa) şi nord-est (Iaşi, Vaslui). 
Astfel, prezumţia conform căreia numai anumite 
zone din România ar avea probleme cu copiii aban-
donaţi se dovedeşte a fi nefondată.

Un copil care intră în sistemul de protecţie la şase 
luni şi este tranzitat prin 9 servicii rezidenţiale până 
la 11 ani, sau un copil care este luat la 3 ani de la 
asistent maternal şi tranzitat dintr-un apartament 
social în altul ani la rând sunt realităţi dure pe care 
aceşti copii le trăiesc în fiecare zi. 

Migrarea copilului în sistem produce traume ex-
trem de greu de recuperat, în special migrarea de la 

asistent maternal către centrele rezidenţiale pentru 
a „elibera” asistentul maternal să preia copiii sub 
3 ani pe care autorităţile nu au dreptul legal de a-i 
ţine în centre. Aceste practici cauzează efecte grave 
asupra dezvoltării cerebrale a copilului şi ar trebui 
limitate la situaţiile în care este pusă în în pericol 
viaţa, integritatea şi sănătatea copilului.

19 236
instituţionalizaţi

18 775
la asistenţi maternalI

14 199
la rude <gr. IV

4 816
la  alte familii  
sau persoane

DIN TOTALUL DE 57 026 COPII ÎN SISTEM

DE REGULĂ, UN COPIL NU RĂMÂNE STABIL ÎNTR-O FORMĂ DE INTERVENŢIE, 
SUFERIND TRAUME COMPLEXE LA FIECARE MIGRARE ÎN SISTEM.
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“Îngrijirea instituţională sau 
rezidenţială pentru un copil, 
în cadrul căreia se lucrează în 
schimburi, alterează profund 
arhitectura cerebrală precum 
şi alte aspecte vitale ale 
dezvoltării copilului”

DR. PHILIP A. FISCHER, National Sci-
entific Council on the Developing Child, 
Universitatea Harvard.
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Mă numesc AB şi am participat ca 
voluntar al Asociaţiei X la diferite 
activităţi cu copilasii din centrul Y: 

jocuri in aer liber, desene pe asfalt, cântece, etc. 
Gândindu-mă tot mai mult la aceşti copilaşi, am 
decis să mă implic mai mult, şi m-am hotărât 
să mă interesez de ce acte am nevoie să o iau 
în plasament pe fetiţa EF. Am sunat la DGASPC 
să ne informăm cum putem să luăm această 
fetiţă. Răspunsul a fost că nu se poate, pentru că 
în acel centru sunt copii cu handicap grav, iar 
activitatea Asociaţiei X de a merge la orfelinat a 
fost oprită. Directoarea Asociatiei X m-a sfătuit 
să renunţ, că nu se poate altfel şi nu vom mai 
putea ajunge deloc la acei copilaşi. Consider că 
aceşti copii, chiar dacă sunt bolnavi, au dreptul 
la o şansă! De ce se pun atâtea piedici? Poate 
pentru unii este singura şansă să meargă într-o 
familie şi să aibă o viaţă mai bună.
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Atunci când vine vorba de gradul de instituţionali-
zare la judeţele cu peste 1.000 de copii în sistemul 
de protecţie, cel mai mare număr de copii insti-
tuţionalizaţi raportat la totalul copiilor din sistem 
este deţinut de Harghita (55.63%). Bucureşti-Ilfov, 
Prahova şi Mureş sunt judeţe care se regăsesc atât 
în top-ul cu cei mai mulţi copii aflaţi în sistemul de 
protecţie, cât şi al top-ului cu cea mai mare ponde-
re de instituţionalizare.

În cadrul Municipiului Bucureşti, situaţia cea mai 
alarmantă este cea a Sectorului 2, cu un grad de 
instituţionalizare de 58,93%, urmat de Sectorul 1 cu 
57,52%. 

La polul opus se află judeţul Vaslui cu un grad de 
instituţionalizare de doar 10,29%, ceea ce înseam-
nă că, deşi ocupă locul 3 în top-ul judeţelor cu cel 
mai mare număr de copii în sistemul de protecţie, 
pentru aproape 90% dintre aceştia autorităţile au 
identificat soluţii familiale de intervenţie. 

Gradul mare de instituţionalizare arată o lipsă 
a capacităţii instituţiilor de protecţie de a oferi 
posibilitatea copiilor de a fi îngrijiţi şi crescuţi într-o 
familie, precum plasamentul familial sau asistenţa 
maternală.

JUDEŢ
GRADUL DE 

INSTITUŢIONALIZARE*

1 Harghita 55.63%

2 Alba 49.17%

3 Sibiu 46.36%

4 Bucureşti-Ilfov 44.80%

5 Arad 44.75%

6 Buzău 44.20%

7 Braşov 43.94%

8 Prahova 42.61%

9 Mureş 37.84%

10 Botoşani 37.34%

S I T U A Ţ I A  C U R E N T Ă

Gradul de instituţionalizare 

Se impune sancţionarea persoanelor care, prin dezinformare sau intimidare, 
împiedică plasamentul familial al unui copil aflat într-un serviciu rezidenţial. 
Concomitent, evaluarea pozitivă a persoanelor şi a conducătorilor de instituţii 
care sprijină integrarea copiilor instituţionalizaţi în familii, ar fi de natură să 
reducă gradul de instituţionalizare.

*gradul de instituţionalizare 

la judeţele cu peste 1.000 de copii în sistem

Situaţia descrisă în scrisoarea alăturată este reală, însă, din nefericire, organizaţiile care întâm-
pină astfel de cazuri nu depun plângeri formale întrucât activitatea lor este dependentă de proto-
colul cu DGASPC şi, prin rezilierea acestora de către direcţii, nu mai pot lucra cu copiii din centre. 
Membrii ARFO au primit mai multe sesizări similare, astfel de cazuri fiind destul de frecvente.
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Acest lucru înseamnă că, dintre cei aproximativ 10.000 de copii care in-
tră anual în sistemul de protecţie, între 5.000 şi 6.000 rămân în sistem 
cu singura şansă de finalizare a planului de intervenţie „adopţia”, rein-
tegrarea lor nefiind posibilă. Cu toate acestea, în sistemul de protecţie 
sunt doar 3.273 de copii adoptabili, respectiv 5,7%.

E T A P E L E  L E G A L E

Reintegrarea în familia biologică 

Din datele primite de Alianţa România Fără Orfani de la Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, reiese că un 
copil are, statistic, 30-40% şanse să fie reintegrat în familia biologică. 

2008
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PONDEREA COPIILOR CARE RĂMÂN ÎN SISTEM ANUAL

copii care rămân în sistem reintegrări în familia biologică

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Copii intraţi în 
sistemul de protecţie 10896 11128 10192 9621 10114 9818 8922 9722 9919

Reintegrări în familia 
biologică 4582 4506 4567 3805 4298 3813 3763 3348 3385

Copii care nu pot fi 
reintegraţi 6314 6622 5625 5816 5816 6005 5159 6374 6534

Grad de retenţie 58,0% 59,5% 55,2% 60,5% 57,5% 61,2% 57,8% 65,6% 65,9%

ÎN FIECARE AN INTRĂ ÎN SISTEM APROXIMATIV 6000 DE COPII 
CARE NU POT FI REINTEGRAŢI ÎN FAMILIA BIOLOGICĂ.



  RAPORT ARFO 13



14 RAPORT ARFO

E T A P E L E  L E G A L E

Plasamentul 
familial
Plasamentul familial se poate dispune la o rudă, cunoştinţă, sau la o 
altă persoană sau familie. Unii reprezentanţi ai autorităţilor publice 
văd plasamentul la o altă persoană sau familie ca „adopţie mascată” 
întrucât, după 6 luni, aceste persoane şi familii beneficiază de prioritate 
la adopţie. Din nefericire, multe destine au fost frânte din cauza acestei 
preconcepţii şi, în loc să se depună eforturi pentru o informare corectă 
a persoanelor şi familiilor de plasament, au existat tentative (inclusiv 
normative) de limitare a acestuia.

Interesul superior al unui copil care intră în sistemul de protecţie este 
să crească, pe perioada plasamentului, într-o familie care este dispusă 
să-l adopte, dacă acesta devine adoptabil, indiferent dacă este vorba 
de plasament în familie extinsă, plasament la asistent maternal sau 
plasament la o altă persoană sau familie.

Din experienţa membrilor ARFO, atunci când a fost realizată o infor-
mare corectă a diferenţelor dintre plasament familial şi adopţie, când 
potenţialei familii de plasament i se cere să semneze că va susţine 
eforturile de reintegrare în familia biologică, dreptul părinţilor biologici 
la vizită şi identificarea unor membri ai familiei extinse care s-ar putea 
ocupa de creşterea copilului, un foarte mic procent au fost dispuşi să 
facă pasul spre a lua un copil în plasament. În acest context, persoane-
le care, în ciuda riscurilor asociate, decid să ia un copil în plasament, ar 
trebui încurajate şi nicidecum împiedicate în acest demers.

PLASAMENT

9919 COPII 
AU INTRAT ÎN SISTEM ÎN 2016
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PARCURSUL COPIILOR ÎN SISTEM

40+60
 

66%  
NU AU PUTUT 

FI REINTEGRAŢI
ÎN FAMILIA
BIOLOGICĂ

Copiii care se recuperează cel mai bine sunt cei plasaţi la o persoană 
sau o familie care doreşte să îi adopte dacă devin adoptabili

DECLARAREA 
ADOPTABILITĂŢII

ADOPŢIA 1+99
DOAR 

1.3%  
AU FOST 

ADOPTAŢI

FAMILIA 
ADOPTIVĂ

PLASAMENT LA O PERSOANĂ SAU 
FAMILIE CARE DOREŞTE SĂ ÎL ADOPTE 

PLASAMENT LA O PERSOANĂ SAU FAMILIE CARE ÎL 
ÎNGRIJEŞTE DAR NU DOREŞTE SĂ ÎL ADOPTE 

PLASAMENT ÎN 
SERVICIU REZIDENŢIAL 

APLICARE 
DEFICITARĂ 

A LEGISLAŢIEI

PREVEDERI 
LEGISLATIVE 
EXAGERATE

+

= 
tr

au
m

ă

PLASAMENT

INSTITUŢIONALIZAŢI

ASISTENŢI  
MATERNALIRUDE <GR. IV

ALTE FAMILII 
SAU PERSOANE

ÎN FUNCŢIE DE GRADUL DE TRAUMATIZARE
TRASEUL COPIILOR ADOPTAŢI

6
+94

DOAR 5.7% 
SUNT DECLARAŢI 

ADOPTABILI

9919 COPII 
AU INTRAT ÎN SISTEM ÎN 2016
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Este nejustificat gradul IV până la care se caută 
rudele întrucât vorbim de persoane în mod cert 
decedate (stră-stră-bunicul, unchii şi mătuşile 
stră-bunicului) sau din afara zonei de interferenţă 
a copilului (fraţii bunicilor). 

Plasarea copilului ar trebui 
făcută cu prioritate la o persoa-
nă sau familie care este dispusă 
să-l adopte dacă acesta devine 
adoptabil. În felul acesta, în 
cazul reintegrării, copilul a be-
neficiat de cea mai bună îngrijire 
posibilă, iar în cazul adopţiei, de 
cea mai mare stabilitate psiho-
afectivă posibilă. 

În privinţa procesului de identi-
ficare a rudelor care se pot ocu-
pa de creşterea copilului, este 
reprezentativ să menţionăm 
faptul că gradul IV până la care 
se caută rudele în momentul de 
faţă a cauzat un dosar al unui 
membru ARFO să stagneze 6 
luni pentru că DGASPC nu îl tri-
mitea în instanţă fără certificatul 
de deces al stră-stră-bunicului. 

Este imperios necesar ca Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale să emită, în cel mai scurt timp, 
standardele minime pentru plasament familial fără 
de care nu se poate asigura o calitate consistentă a 
acestui proces. 

Cu privire la plasamentele în fa-
milia extinsă, dorim să atragem 
atenţia asupra faptului că există 
riscul ca unele plasamente să fie 
făcute fără o evaluare cores-
punzătoare a familiei. Alocaţia 
de plasament poate fi un factor 
motivant pentru rude să preia 
copilul în plasament însă acest 
lucru nu duce neapărat la asi-
gurarea unui mediu optim de 
creştere pentru copil. 

În lipsa unor standarde mini-
me pentru plasament fami-
lial, aceste integrări se fac 
fără o metodologie unitară, 
copiii fiind în riscul de a ajunge 
neşcolarizaţi sau ţinuţi în condi-
ţii improprii. Aceste standarde 
sunt aşteptate din 2012 şi încă 
nu au fost emise. 

Dacă organismele private nu au 
voie să furnizeze servicii neli-
cenţiate, în cadrul serviciilor 
publice doar 17% au licenţă şi, 
astfel, îndeplinesc standarde-
le minime obligatorii, restul 

funcţionând fără a îndeplini 
cerinţele minime legale, ceea 
ce ridică serioase semne de 
întrebare cu privire la calitatea 
serviciilor sociale în domeniul 
protecţiei copilului. 
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După cum arată expunerea de motive a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului pentru abrogarea alin. (7) 
al art.10 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale, „numai 223 

din caele 1.295 de servicii publice de asistenţă socială 
acreditate, au obţinut licenţă de funcţionare”. 
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Una dintre modificările pozitive aduse în cursul 
anului 2016 la Legea 273/2004 este prevederea ca 
planul de intervenţie să aibă finalitate adopţia, dacă, 
după instituirea măsurii de protecţie specială:

 y a trecut un an şi părinţii fireşti ai copilului, în 
grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive 
neimputabile părinţilor, precum şi rudele până 
la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut 
fi găsite, nu realizează niciun demers pentru 
reintegrarea sau integrarea copilului în familie;

 y au trecut 6 luni şi părinţii fireşti ai copilului şi 
rudele până la gradul al patrulea ale acestuia 

nu au fost găsite sau au fost identificate dar nu 
doresc să se ocupe de creşterea copilului / nu 
colaborează cu autorităţile în vederea realizării 
demersurilor pentru reintegrarea sau integra-
rea copilului în familie.

Acest lucru ar fi trebuit să crească gradul de decla-
rare a adoptabilităţii însă, la mai bine de un an de la 
adoptarea legii şi a normelor de aplicare, numărul 
copiilor declaraţi adoptabili rămâne sub 6%. Potrivit 
datelor existente în Registrul Naţional pentru Ad-
opţii (R.N.A.) la data de 31.03.2017, 3.273 copii 
aveau statutul juridic de copii adoptabili din 
care:

E T A P E L E  L E G A L E

Declararea adoptabilităţii

COPIII ADOPTABILI ÎN FUNCŢIE DE FORMA DE PLASAMENT
nr. de copii în plasament din care adoptabili

asistent maternal 
profesionist

familie/persoană 
de plasament

rude, tutori instituţionalizaţi
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La o analiză mai atentă, se observă o pondere mai 
mare a copiilor adoptabili în rândul celor aflaţi 
la asistent maternal şi o pondere extrem de 

mică (sub 1,5%) la copiii instituţionalizaţi şi cei 
aflaţi în plasament la rude şi tutori (0,15%).
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14-17 ani
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981

1 787

0

1546 
(47%)
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1727 
(53%) 

băieţi

3273 COPII ADOPTABILI
(DIN CARE 1814 GREU ADOPTABILI, DIN CARE 1629 ADOPTABILI  

ŞI PE PROCEDURA ADOPŢIEI INTERNAŢIONALE) 
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Reiterăm faptul că rezultatele studiilor realizate 
de Bucharest Early Intervention Project arată 
că, pe lângă un IQ mult redus, copiii instituţiona-
lizaţi prezintă o gamă variată de tulburări sociale 
şi emoţionale, precum şi modificări în dezvoltarea 
cerebrală. Comparativ, în ceea ce-i priveşte pe 
copiii ajunşi în familii, cu cât aceştia au fost plasaţi 

mai devreme, cu atât mai bine s-au recuperat. Prin 
urmare, nedeclararea adoptabilităţii şi menţinearea 
copiilor într-un mediu instituţionalizat în situaţia 
în care aceştia ar putea beneficia de o familie, ar 
putea fi considerate rele tratamente minorilor aflaţi 
în sistemul de protecţie.

ASISTENT MATERNAL 
PROFESIONIST

FAMILIE/PERSOANĂ 
DE PLASAMENT

RUDE, TUTORI INSTITUŢIONALIZAŢI TOTAL

nr. de copii 
plasaţi 18775 4816 14199 19236 57026

din care 
adoptabili 2710 251 22 290 3273

grad de 
adoptabilitate 14,43% 5,21% 0,15% 1,51% 5,74%

Dacă, în cazul plasamentului la rude, ar putea fi o 
explicaţie, respectiv încercarea de a menţine copilul 
cât mai mult timp lângă familia extinsă, ponde-
rea extrem de mică de copii adoptabili din rândul 
copiilor instituţionalizaţi (1,5%) sugerează o practică 
îngrijorătoare de a menţine copiii în sistem cu sta-
tut de neadoptabil. O explicaţie probabilă a acestui 
fenomen este dorinţa centrelor rezidenţiale de a 
evita adopţia copiilor şi, implicit, plecarea acestora 
din centre.

În momentul de faţă există o lacună în implementa-
rea prevederilor legale întrucât, deşi există limite de 
timp prevăzute pentru deschiderea procedurii de 
declarare a adoptabilităţii, în practică managerii de 
caz nu ţin cont de ele. 

Cu privire la modalităţile de sancţionare a mana-
gerilor de caz, Ciprian Buhuşi, fostul şef al corpului 
de control ANPDCA, declara în cadrul Summit-ului 
ARFO 2016 că „există două perspective asupra 
situaţiei: i-ai putea trata din perspectiva neîndeplini-
rii sarcinilor de serviciu, care ar putea să constituie 
şi o contravenţie, dar, dincolo de asta, poate face 
obiectul unei cercetări administrative”. Cu toate 
acestea, atunci când ARFO a solicitat ANPDCA să 
declare câte dosare ale copiilor care sunt în siste-
mul de protecţie de mai mult de un an a verificat şi 
care sunt sancţiunile aplicate, ANPDCA nu a răs-
puns cu privire la numărul de dosare verificate iar 
în privinţa sancţiunilor se menţionează că „ANPDCA 
nu aplică sancţiuni managerilor de caz, aceştia fiind 
angajaţii Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului”.

Gradul mic de declarare a adoptabilităţii copiilor 
instituţionalizaţi nu se va schimba decât prin aplicarea 
unor sancţiuni care să fie impuse din afara instituţiei sau 
organizaţiei care deţine managementul de caz. 

PONDEREA EXTREM DE MICĂ DE COPII ADOPTABILI (1,5%) DIN RÂNDUL COPIILOR 
INSTITUŢIONALIZAŢI SUGEREAZĂ O PRACTICĂ ÎNGRIJORĂTOARE DE A MENŢINE 
COPIII ÎN SISTEM CU STATUT DE NEADOPTABIL.
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E T A P E L E  L E G A L E

Adopţia
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Şansa la adopţie a scăzut dra-
matic în România după 2004 
când, pe de o parte, au fost 
închise adopţiile internaţiona-
le iar, pe de altă parte, a fost 
îngreunat procesul de adopţie 
naţională. În 2004 au fost 1.422 
de adopţii naţionale, un număr 
care nu a mai fost atins până în 
prezent, evoluţia adopţiilor ur-
mând o sinusoidă îngrijorătoare.

O evoluţie pozitivă din ultimul an este dată de creş-
terea numărului adoptatorilor atestaţi în vederea 
adopţiei. O posibilă explicaţie este dată de mediati-
zarea modificărilor aduse la Legea privind regimul 

juridic al adopţiei în cursul anului trecut. Astfel, la 
data de 31.03.2017 numărul de atestate valide şi în-
registrate în Registrul Naţional pentru Adopţii, este:
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Profilul unui copil greu adoptabil poate fi consultat 
de orice persoană sau familie cu atestat de adopta-
tor aflat în termen de valabilitate iar acest lucru se 
poate face la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului de la domiciliu. În situa-
ţia în care doresc continuarea procedurii de adop-
ţie cu un copil greu adoptabil, indiferent de menţiu-
nile referitoare la numărul de copii şi caracteristicile 
acestora conţinute în raportul final de evaluare, 
adoptatorii pot notifica acest aspect Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului unde 
au fost evaluaţă. În termen de maximum 7 zile de la 
notificare adoptatorul va primi informaţiile com-
plete cu privire la copil şi poate iniţia procedura de 
potrivire practică.

Din observaţiile membrilor ARFO, lista de „greu 
adoptabili” a dat şansă de adopţie unor copii care 

nu ar fi avut, altfel, nicio şansă la adopţie. În unele 
cazuri, diagnostice care pot speria un adoptator 
s-au dovedit a fi neconforme cu realitatea, iar în 
altele, fraţi inseparabili au fost adoptaţi datorită 
transparentizării listei şi a procesului.

Având în vedere că, în 2004, adopţiile internaţionale 
au fost închise, ceea ce este înregistrat ca adopţie 
internaţională din 2013 până în prezent este, de 
fapt, adopţia unui copil de către cetăţeni români 
cu domiciliul în străinătate sau familii mixte . Astfel, 
cei patru ani de lucru cu autorităţi străine în 
vederea adopţiei copiilor români în afara teri-
toriului României reprezintă o experienţă care 
poate sta la baza deschiderii adopţiilor inter-
naţionale, astfel încât copiii care nu au şansă de 
adopţie naţională să poată fi adoptaţi internaţional. 

ARFO a militat încă de la început pentru alternativă 
la sistemul de potrivire teoretică care şi-a dovedit 
ineficienţa. Astfel, apreciem ca pozitivă deschiderea 
listei de copii „greu adoptabili”. În fapt, aceştia sunt 
copii 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 au fost urmaţi paşii care să conducă 

la finalizarea adopţiei, precum şi copiii pentru care 
lista generată de R.N.A. nu conţine timp de 3 luni 
consecutiv nicio persoană sau familie adoptatoare.

Conform datelor existente în Registrul Naţional 
pentru Adopţii (R.N.A.) la data de 31.03.2017, erau 
1.814 copii greu adoptabili, din care:
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CU ATESTATE ÎN VIGOARE LA DATA DE 31.03.2017 DIN CARE 
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C E  E S T E  D E  FĂ C U T ?

Concluzii şi recomandări

CREŞTEREA CALITĂŢII
PRIN IMPLICAREA ORGANISMELOR PRIVATE

În timp ce organismele private nu au voie să furnizeze servicii nelicenţi-
ate, 83% dintre serviciile publice nu au licenţă şi nu îndeplinesc stan-
dardele minime obligatorii. Astfel, parteneriatele între DGSAPC şi 
organismele private acreditate sunt de natură să ducă la îmbu-
nătăţirea calităţii serviciilor în domeniu, impunându-se măsuri de 
încurajare a acestora.

SANCŢIUNI
PENTRU NERESPEC-
TAREA TERMENELOR

Ponderea extrem de mică de 
copii adoptabili din rândul 
copiilor instituţionalizaţi (1,5%) 
denotă o practică a managerilor 
de caz, de obicei subordonaţi 
instituţiei sau organizaţiei care 
deţine centrul rezidenţial, de a 
menţine copiii cu statut de ne-
adoptabil. Deşi există limite de 
timp prevăzute pentru deschi-
derea procedurii de declarare a 
adoptabilităţii, în practică mana-
gerii de caz nu ţin cont de ele. 
Din acest motiv, recomandăm 
introducerea unor sancţiuni 
care să fie impuse din afara 
instituţiei sau organizaţiei 
care deţine managementul 
de caz astfel încât termenele 
legale să fie respectate.

1.

2.
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DESCHIDEREA 
ADOPŢIILOR
INTERNAŢIONALE

Considerăm că în cei pa-
tru ani de lucru cu autorităţi 
străine în vederea adopţiei 
copiilor români în afara teri-
toriului României reprezintă 
o experienţă care poate sta la 
baza deschiderii adopţiilor 
internaţionale, astfel încât 
copiii care nu au şansă de 
adopţie naţională să poată 
fi adoptaţi internaţional pe 
baza Convenţiei de la Haga.

SANCŢIUNI
PENTRU DEZINFOR-
MARE ŞI INTIMIDARE

Dat fiind, pe de o parte, gradul 
mare de instituţionalizare şi, pe 
de altă parte, rezistenţa servici-
ilor rezidenţiale de a lăsa copiii 
să tranziteze spre un mediu 
familial, se impune sancţio-
narea persoanelor care, prin 
dezinformare sau intimida-
re, împiedică plasamentul 
familial al unui copil aflat 
într-un serviciu rezidenţial. 
Concomitent, evaluarea pozitivă 
a persoanelor şi a conducăto-
rilor de instituţii care sprijinesc 
integrarea copiilor instituţiona-
lizaţi în familii, ar fi de natură să 
aducă schimbări în mentalitate 
şi scăderea gradului de instituţi-
onalizare.

INTERZICEREA TRANZITĂRII 
DIN MEDII FAMILIALE ÎN SERVICII REZIDENŢIALE

Cazuri precum cel al unui copil care intră în sistemul de protecţie la 
şase luni şi este tranzitat prin 9 servicii rezidenţiale până la 11 ani, sau 
al unui copil care este luat la 3 ani de la asistent maternal şi tranzitat 
dintr-un apartament social în altul ani la rând alterează profund arhi-
tectura cerebrală precum și alte aspecte vitale ale dezvoltării copilului. 
Din acest motiv, reglementările legale ar trebui să nu permită 
tranzitarea copiilor din medii familiale în servicii rezidenţiale 
decât în situaţii excepţionale. 

STANDARDE MINIME 
PENTRU PLASAMENTUL FAMILIAL

Dat fiind faptul că, unele integrări în familia extinsă sunt făcute fără 
o evaluare corespunzătoare a familiei, este imperios necesar ca 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale să emită, în cel mai scurt 
timp, standardele minime pentru plasament familial fără de care 
nu se poate asigura o calitate consistentă a acestui proces. 

MODIFICAREA 
GRADULUI DE RUDENIE

Considerăm nejustificat gradul 
IV până la care se caută rudele 
întrucât vorbim de persoane 
în mod cert decedate (stră-
stră-bunicul, unchii şi mătuşile 
stră-bunicului) sau din afara 
zonei de interferenţă a copi-
lului. Astfel, recomandăm 
modificarea gradului până 
la care se caută rudele, atât 
în Legea 272/2004 cât şi în 
Legea 273/2004, ceea ce va 
reduce numărul de documente 
inutile pe care managerul de caz 
trebuie să le obţină la dosar.

3.
6.

4.

5.

7.
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D E S P R E  N O I

Alianţa România Fără Orfani
Alianța România fără Orfani (ARFO) reunește organizații nonguverna-
mentale și religioase, firme, persoane publice și private având ca scop 
mobilizarea societății înspre manifestarea grijii față de copiii aflați în 

dificultate.

Printre inițiative se numără Summit-urile anuale ARFO, campania “Du-
minica Orfanului”, “Consorțiul de instruire pentru înțelegerea și tratarea 
traumei”, Conferințele “ReFresh” și proiecte desfășurate în colaborare 

cu diferitele culte religioase prezente în România.

Mai mult decât să creeze un program, ARFO își propune să mobilizeze 
întreaga societate înspre manifestarea grijii față de copiii aflați în difi-
cultate. Membrii Alianței sunt persoane și organizații ce s-au devotat 

slujirii nevoilor fizice, psihice și spirituale ale copiilor aflați în dificultate, 
serviciile acestora incluzând adopția, plasamentul familial, asistența 

maternală, consilierea și prevenirea abandonului.  
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ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI
o familie pentru fiecare copil

NOTIŢE
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ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI
o familie pentru fiecare copil

NOTIŢE
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facebook.com/AliantaRomaniaFaraOrfani
www.RomaniaFaraOrfani.ro


