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Introducere 

 

Tematica pe care o voi dezvolta în această lucrare este: Protecția copilului, o 

perspectivă socială și religioasă, în care am făcut o analiză asupra conceptului de copil 

defavorizat, prezentând problemele cu care acesta se confruntă, felul în care el se 

comportă în societate și modul în care este privit de către ceilalți. În această categorie a 

copiilor defavorizaţi îi putem include pe aceia proveniţi din familii monoparentale sau 

orfani de ambii părinţi, copii cu părinţi şomeri, copii cu grave probleme de sănătate 

sau care prezintă un comportament imoral, copii care locuiesc în zone izolate sau 

îndepărtate care nu pot urma o formă de școlarizare din cauza numeroșilor factori care 

îi privează de educație, copii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul 

clasei de elevi și așa mai departe. 

Integrarea socială a acestor copii proveniţi din medii defavorizate reprezintă o 

prioritate a politicilor publice de protecţie socială din România contemporană. În 

condiţiile creşterii numărului de cazuri de copii defavorizați din ultimii ani, interesul 

dezvoltării unor forme de incluziune socială potrivite cu nevoile copiilor care provin 

din astfel de medii reprezintă un factor de orientare în societate. Strategiile prin care se 

intervine în această problemă, indiferent că vin din partea statului sau a organizaţiilor 

private au ca bază de pornire raţiuni constructive, utile pentru persoanele interesate. 

Am structurat lucrarea în patru capitole distincte. În primul capitol am prezentat 

problemele sociale actuale cu care se confruntă majoritatea copiilor defavorizați din 

ziua de azi. Una din principalele probleme des întalnite de copil sau familia acestuia o 

reprezintă banii. Despre problemele materiale vom vorbi în prima parte a acestui 

capitol. În continuare vom analiza problemele psihologice și comportamentale 

manifestate de acești copii. În conținutul celor două subcapitole vom vedea și cauzele 

care duc la apariția problemelor care fac ca acești copii să se plaseze la periferia 

societății și astfel să constituie un grup vulnerabil. 

În a doua parte a capitolului am clasificat principalele forme de protecție prin 

care se vine în ajutorarea copiilor defavorizați. Printre acestea se numără centrele de zi 

care oferă rezolvare în cazul copiilor proveniți din familiile cu nivel de trai scăzut ce 
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se adaptează cu dificultate la mediu și nu pot îndeplini, de exemplu, cerințele școlare. 

O altă formă de protecție o reprezintă plasamentul care constituie o măsură de 

protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă către o persoană sau 

o familie, un asistent maternal, un serviciu de tip rezidenţial. O a treia formă de 

protecție este adopția pe care o vom analiza mai pe larg în capitolul II. Voi aminti apoi 

și despre supravegherea specializată care se dispune în cazul copilului care a săvârşit o 

faptă penală şi care nu răspunde penal. 

Capitolul al doilea a fost rezervat în întregime formei de protecție care ar trebui 

să fie, după părerea mea, cea mai importantă atunci când vorbim despre un copil 

defavorizat, și anume adopția. În cadrul adopției, există câteva elemente importante de 

care ar trebui să se țină cont: susținere din partea familiei extinse, copilul să aibă 

situație juridică foarte clară, iar procedura prin care copilul devine adoptabil să devină 

mai simplă, deoarce, altfel, copilul pierde din șansele de a avea cu adevărat o familie. 

Acest lucru am încercat să îl dezvolt și să îl accentuez în acest capitol, prezentând și un 

studiu de caz care mi s-a părut definitoriu în relația dintre societate și copilul 

defavorizat.  

Al treilea capitol prezintă copilul în Sfânta Scriptură și în Magisteriul Bisericii. 

În Creştinism, raportul dintre copii şi părinţi are ca temelie Vechiul Testament. 

Revelaţia Noului Testament confirmă recunoaşterea necontestată a valorii vieţii încă 

de la începuturile ei. Principala şi cea mai folositoare învăţătură pe care o găsim în 

Sfânta Scriptură este aceea despre familie ca nucleu al societăţii. Datorită caracterului 

ei de celulă socială prin excelenţă, familia a jucat în decursul timpului unul dintre 

rolurile cele mai importante în istoria omenirii. Dumnezeu este implicat în concepția și 

nașterea copiilor. Misiunea omenirii este de a umple pământul și de a-l supune.  

Această lucrare nu poate fi realizată de copii: copilul este chemat să se dezvolte astfel 

încât planul lui Dumnezeu să fie împlinit. 
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Capitolul 1: Probleme sociale actuale 

 

1.1 Probleme materiale 

De-a lungul timpului, un numitor comun al multor diferențe observate la nivelul 

performanțelor unor grupuri etnice diverse îl reprezintă statutul socio-economic. De 

obicei, indivizii care provin din medii mai sărace au mai puține resurse economice și o 

poziție relativ inferioară în cadrul comunității. Efectele acestui statut nu se manifestă 

în mod direct, ci tind să se exercite prin intermediul altor factori. De exemplu, deoarce 

părinții mai săraci și cu mai puțină educație locuiesc în cartiere mai sărace, copiii lor 

merg la școli mai slab dezvoltate din punct de vedere calitativ sau beneficiază de 

servicii de îngrijire a sănătății mai puțin bune. Dar aceste rezultate nu se aplică 

neapărat fiecărei familii și fiecărui copil în parte. Există mulți copii săraci  care 

primesc foarte mult ajutor din partea familiilor lor sau a altor persoane din comunitatea 

în care conviețuiesc. 

Un factor cheie care determină succesul unui copil este exprimat prin conceptul 

de capital social. Capitalul social face referire la totalitatea resurselor familiare și 

comunitare la care are acces copilul. Copiii au nevoie de părinți capabili și dispuși să 

investească în ei timp și efort. La rândul ei, comunitatea trebuie să aibă resurse și 

implicarea unei rețele puternice de sprijin pentru copil
1
. 

Veniturile gospodăriilor constituie partea care revine părinților în procesul de 

distribuire a valorii nou create în societate şi principala sursă de acoperire a nevoilor 

de consum ale familiei. Ele sunt determinate de nivelul de dezvoltare economică, fiind 

foarte sensibile la evoluţiile favorabile sau nefavorabile din economie, precum şi la 

unele şocuri provocate de disfuncţionalităţi ale pieţelor naţionale şi mondiale. 

Reducerea sau pierderea veniturilor amplifică riscul de sărăcie şi excluziune socială
2
. 

                                                           
1
 R. Harwood, S. A. Miller, R. Vasta, Psihologia copilului, Iași 2010, 427. 

2
 Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, Riscuri şi inechităţi sociale în România, 

septembrie 2009, 8. 
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În ceea ce privește țara noastră, s-a constatat în urma studiilor realizate, că 

nivelul veniturilor de care dispune majoritatea familiilor este relativ scăzut, în raport 

cu cel necesar asigurării unui standard de viaţă comparabil cu cel european, cea mai 

mare parte a veniturilor fiind utilizată pentru acoperirea nevoilor de bază (alimentaţie, 

locuinţă, sănătate, îmbrăcăminte); partea care rămâne pentru acoperirea altor nevoi 

(educaţie şi odihnă, condiţii mai bune de locuit, etc) fiind mult mai mică, insuficientă 

pentru un trai decent în cazul unei mari părţi a familiilor
3
. 

Categoriile de populaţie cele mai expuse riscului de sărăcie sunt copiii şi 

vârstnicii. Faptul că numeroase familii au probleme în a-şi acoperi nevoile face ca 

vulnerabilitatea lor în faţa riscurilor pierderii sau diminuării veniturilor să fie mult mai 

mare. Riscul de degradare a condiţiilor de viaţă este amplificat şi de faptul că nivelul 

scăzut al veniturilor nu a permis nici realizarea unor economii, care să poată fi utilizate 

în situaţii de criză. 

Dacă veniturile pe care le realizează părinţii sunt mici, prezenţa copiilor 

amplifică riscul de sărăcie. Este cazul familiilor de salariaţi ocupaţi în activităţi slab 

remunerate, în economia subterană, persoane cu un nivel scăzut de instruire şi 

pregătire profesională, cunoscut fiind că şi numărul mai mare de copii este asociat, în 

general, cu nivelul scăzut de educaţie. Riscul de sărăcie este mai mare în cazul copiilor 

care cresc în familiile în care nici o persoană nu muncește, iar ponderea acestora este 

relativ mare (unul din zece copii). Riscul de sărăcie este relativ mare şi în rândul 

gospodăriilor formate din trei sau mai mulţi adulţi şi copii. Aceste familii sunt formate 

în cele mai multe cazuri, din solidaritate față de familie, pentru a împărţi locuinţa (în 

condiţiile în care tinerele familii se confruntă cu lipsa unei locuinţe şi cu 

imposibilitatea cumpărării unei locuinţe) sau pentru a se susţine reciproc (generaţia 

vârstnică ajută familia tânără cu copii, aflată în dificultate din lipsa veniturilor, sau 

invers). Dar aceasta conduce în cele mai multe cazuri la sărăcie pentru toate persoanele 

din acea familie
4
. 

Sărăcia este mai mare în rândul persoanelor din mediul rural. Aceasta se 

datorează faptului că cea mai mare parte a masei prestaţiilor sociale intră în bugetul 

                                                           
3
 Ibidem, 9. 

4
 Ibidem, 16-17. 
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gospodăriilor din mediul urban (aproximativ 60%); numai prestaţiile de asistenţă 

socială sunt orientate în mai mare măsură spre gospodăriile rurale, însă volumul 

acestora este foarte scăzut, având doar capacitatea ameliorării profundului fenomen al 

sărăciei, în cazul în care gospodăriile sărace au acces la aceste ajutoare
5
. 

Copiii vor continua să rămână categoria de vârstă cea mai predispusă la sărăcie 

dacă nu se vor adopta măsuri de susţinere mai accentuată a familiilor cu copii. Astfel 

de măsuri se impun pentru a se preveni riscul de continuare a sărăciei, de transmitere a 

acesteia următoarei generaţii, având în vedere că, pentru copii, sărăcia înseamnă şi 

riscuri legate de sănătate, precum şi de participarea la educaţie, cu implicaţii asupra 

capacităţii de muncă. 

Evitarea riscului unor dezechilibre în sistemul de protecţie socială, al 

accentuării unor inegalități în ceea ce priveşte nivelul de protecţie şi al apariţiei altora 

noi, impun crearea unei instituţii care să se ocupe efectiv, cu profesionalism, de 

politica în domeniul protecţiei sociale, o instituţie care să aibă imaginea de ansamblu a 

sistemului de protecţie socială care să se asigure de buna funcționare a sistemului. 

 

1.2 Probleme psihologice și comportamentale 

 Multe aspecte din dezvoltarea copilului reflectă moștenirea biologică a noastră 

ca ființe umane, universală pentru toate culturile și societățile. Totuși, multe alte 

aspecte ale dezvoltării sunt conturate de familiile copiilor, de mediul înconjurător, de 

comunități și cultură. Dezvoltarea copilului nu se petrece în laborator. Ea are loc acasă, 

cu familia; la școală, cu profesorii și colegii; în parc, cu vecinii și cunoștințele și într-

un mediu social și cultural mai larg. 

Studiul dezvoltării copilului, cunoscut și sub denumirea de psihologie evoluționistă, este una 

dintre cele mai complexe ramuri ale psihologiei. Obiectul său e reprezentat de schimbările de 

comportament și abilitățile ocurente de-a lungul timpului odată cu dezvoltarea. În studierea 

dezvoltării copilului în timp, se urmărește cum se schimbă acesta din punct de vedere fizic, 

cognitiv, lingvistic, emoțional și social. Pe măsură ce se dezvoltă, viețile copiilor sunt 

influențate de fiecare dintre aceste contexte: familiile, iubirea oferită de acestea, comunitățile, 

semenii și activitățile pe care le oferă pentru joacă și dezvoltare
6
. 

                                                           
5
 Ibidem, 24-25. 

6
 R. Harwood, S. A. Miller, R. Vasta, Psihologia, 29. 
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Psihanaliza a condus la crearea unei noi psihologii a copilului. Observațiile 

psihanalitice ne-au arătat că, chiar și la cea mai fragedă vârstă, copiii nu trăiesc doar 

impulsuri sexuale și anxietăți, ci și mari dezamăgiri. La aceste concluzii s-a ajuns pe 

baza analizei adulților și a observării directe a copiilor, fiind confirmate și completate 

de analiza copiilor mici. Relația copiilor mici cu realitatea este slabă; se pare că pentru 

ei nu există stimulente care să-i îndemne să traverseze încercările dificile ale analizei, 

căci, de regulă, nu se simt bolnavi. Așadar, întrucât constatăm că până și copiii foarte 

mici trăiesc presiunea sentimentelor de vinovăție, este îndeplinită cel puțin o condiție 

fundamentală pentru analiza copilului mic. Și totuși, pare să lipsească multe alte 

condiții pentru reușita terapiei lor
7
. 

Caracteristicile speciale ale psihologiei copilului au furnizat baza tehnicii de 

analiză prin joc. Dorințele și experiențele reale, copilul și le manifestă, într-un mod 

simbolic, prin joacă și jocuri. Analiza copiilor mici a arătat în repetate rânduri cât de 

numeroase semnificații diverse poate avea un singur element al jocului, precum și 

faptul că le putem deduce și interpreta doar atunci când luăm în considerare 

conexiunile mai ample dintre ele și întreaga situație analitică în care sunt plasate
8
. Este 

fantastic cât de ușor acceptă uneori copiii interpretarea unui anumit lucru și chiar 

manifestă o plăcere de nedescris atunci când acesta se realizează. Probabil, motivul 

este acela că în mintea lor, comunicarea dintre conștient și inconștient se face încă 

relativ ușor. 

Unii părinți afirmă că pot vedea uneori cum funcționează mintea copilului lor 

atunci când încearcă să decidă dacă să urmeze sau nu un anumit curs al acțiunii. În 

cazul în care copilul nu ar învăța să își controleze comportamentul, ar fi în mod 

constant la discreția schimbărilor care au loc în mediile lor de la un moment la altul. 

Autocontrolul arată cel puțin faptul că respectivul copil conștientizează cererile lumii 

înconjurătoare, își dă seama ce comportamente se asociază cu aceste cereri și înțelege 

cum să își adapteze comportamentele pentru a le satisface. Dezvoltarea autocontrolului 

reprezintă una dintre cele mai impresionante realizări ale copilului
9
. 

                                                           
7
 M. Klein, Psihanaliza copiilor, București 2010, 27. 

8
 Ibidem, 28. 

9
 R. Harwood, S. A. Miller, R. Vasta, Psihologia, 558. 
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Pe măsură ce copiii își dezvoltă un concept de sine și dobândesc capacitatea de a-și regla 

comportamentele și emoțiile, ei își dezvoltă și conștiința. Deoarece conștiința implică o stare 

de disconfort atunci când un individ face ceva rău, el trebuie să internalizeze un set de 

standarde morale – reguli și valori interne care nu trebuie să fie monitorizate din exterior. De 

asemenea, conștiința necesită controlarea comportamentului pe baza convingerii că anumite 

conduite sunt corecte, iar altele nu
10

. 

Disciplina este unul dintre cele mai neînțelese cuvinte. 

Disciplina înseamnă, în primul rând, formarea, instruirea, educarea, mustrarea, 

corectarea și îndreptarea copilului, astfel că sensul acțiunilor educaționale este în 

intregime pozitiv, acela de a sprijini învățarea. De fapt disciplina înseamnă coerență și 

constanță în ceea ce îi ceri copilului, și nu autoritate exagerată. Disciplina înseamnă 

afecțiune și corectitudine, iar mesajul transmis copilului nu este constrângerea de a 

deveni perfect pentru a merita dragostea părintelui
11

. 

Disciplina încurajează creativitatea și capacitatea de a face față, nu banalitate și 

rigiditate; ea are meritul de a creea deprinderi de a acționa, de a judeca și de a  avea o 

bună direcționare. Disciplina echilibrată conduce la forță și încredere în sine și în 

viață, nu la slăbiciune, teamă și neîncredere. Disciplina conduce treptat spre formarea 

sentimentului de responsabilitate proprie față de viață și nu la toleranță excesivă față 

de sine. Doar o disciplinare realizată cu iubire și fără exagerări poate modela un 

caracter capabil de iubire și de sacrificiu. 

Specialiștii din domeniul psihologiei afirmă că dezvoltarea armonioasă a 

copilului, educarea și adaptarea la cerințele vieții sociale este un proces continuu si 

condiționat de satisfacerea trebuințelor elementare, asigurarea unui cadru coerent și 

stabil de dezvoltare, dar și a unei siguranțe afective. În societățile moderne, deși se 

asigură o serie de servicii sociale, ce preiau o parte din funcția de ocrotire și protecție a 

copiilor, totuși ele nu pot prelua ceea ce familia oferă copilului în primii săi ani de 

viață. ―Cei șapte ani de acasă‖ au și astăzi valoare de adevăr și aplicabilitate în 

dezvoltarea personalității copilului și în învățarea comportamentelor necesare pentru a 

se putea încadra în societate
12

. 

 

                                                           
10

 Ibidem, 565. 
11

 M. Minulescu, Relația psihologică cu copilul tău, București 2006, 131.  
12

 Viorica Bobic, Fundamentele asistenței sociale, 14. 
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1.3 Date statistice privind numarul de copii aflați într-o formă de 

protecție specială 

Familiarizarea copilăriei reprezintă acel aspect prin care se responsabilizează 

familiile în vederea creșterii și îngrijirii copiilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, se 

referă la faptul că, în general, formarea copilăriei se realizează în primul rând prin 

relația cu familia. 

Instituționalizarea copilăriei face referire la faptul că viețile copiilor se 

desfășoară tot mai mult în medii instituționale sau organizate și la modul prin care sunt 

diferențiați și tratați copiii în raport cu adulții. Aceste diferențe sunt instituționalizate, 

fiind create contexte sociale destinate exclusiv copiilor. Un alt aspect al 

instituționalizării este denumit profesionalizarea copilăriei, adică transformarea ei în 

obiectul atenției unui număr important de profesii specifice, de instituții și experți 

(psihologi, pediatri, asistenți sociali, etc.). Copilăria este transformată astfel într-un 

obiect al analizelor, dezbaterilor și politicilor organizaționale publice și private, iar 

acest proces a condus la o izolare a copiilor într-o sferă separată de lumea adultă, de 

care aceștia sunt protejați
13

. 

Potrivit legii 272 din 2004, art. 50 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, protecția specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestațiilor și 

serviciilor destinate îngrijirii și dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de 

ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi 

lăsat în grija acestora. 

Ne întristăm în momentul în care analizăm buletinele statistice în domeniul 

muncii și protecției sociale privind protecția drepturilor copilului având ca sursă site-ul 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale și observăm numărul impresionant de copii 

aflaţi în sistemul de protecţie specială. Știm că fiecare viață are o importanță deosebită 

pentru omenire, cu toate acestea peste 55 de mii de copii din țara noastră beneficiau, la 

sfârșitul anului 2017, de sistemul de protecție specială. În Tabelul nr. 1 am colectat 

informații despre situația acestor copii pentru perioada anilor 2007 – 2017.  

În decursul a 10 ani numărul total de copii a scăzut cu 14.177, aproximativ cu 

1.400 copii anual. 

                                                           
13

 D. Cojocaru, Copilăria și construcția parentalității, Iași 2008, 39. 
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Diminuarea numărului de copii aflaţi în servicii de tip rezidenţial publice de la 

de la 20.033 la 14.492, respectiv de la 4.394 la 3.705 pentru cei aflaţi în servicii de tip 

rezidenţial private, se datorează: 

- politicii de dezinstituţionalizare a copiilor 

- reintegrării copilului în familia naturală sau extinsă,  

- adopţiei,  

- înlocuirii măsurii de protecţie de tip rezidenţial cu una de tip familial.  

Dezvoltarea armonioasă din punct de vedere fizic, psihic și intelectual a unui 

copil, precum şi posibilitatea integrării sale în societate sunt cel mai bine realizate în 

cadrul familiei. 

Tabel nr. 1 - SITUAȚIE PRIVIND NUMĂRUL DE COPII AFLAŢI ÎN 

SISTEMUL DE PROTECŢIE  SPECIALĂ 

 

Anul TOTAL 

Copii în servicii de tip familial 
Copii în 

servicii 

rezidenţiale 

publice 

Copii în 

servicii 

rezidenţiale 

private 

la asistenţi 

maternali 

profesionişti 

la rude 

până la 

gradul 

IV 

la alte 

familii/ 

persoane 

2017 55302 18421 13876 4808 14492 3705 

2016 56866 18664 14089 4744 15462 3907 

2015 57279 18631 13971 4386 16396 3895 

2014 58178 18798 13819 4021 17453 4087 

2013 60078 19020 14899 3970 18148 4041 

2012 61656 19143 15857 3858 18793 4005 

2011 63689 19476 17006 3967 19215 4025 

2010 64878 19917 17969 3889 19126 3977 

2009 67181 20635 19067 3783 19525 4171 

2008 69479 20801 20513 3738 20033 4394 

Sursa: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și 

Adopție 

 

Grafic nr. 1 - Evoluţia numărului de copii aflaţi în sistemul de protecţie specială în 

perioada 1997 - 31 decembrie 2017 
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Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 

Prin înființarea centrelor de zi, a centrelor de recuperare, a centrelor de 

consiliere și sprijin, precum și a altor servicii, pe scurt prin dezvoltarea serviciilor de 

prevenire a separării copiilor de părinţi, a fost stopată intrarea copiilor în sistemul de 

protecţie specială. În acest sens, la data de 31 decembrie 2017, serviciile publice de 

asistenţă socială organizate la nivelul consiliilor locale în calitate de autorități 

responsabile cu dezvoltarea serviciilor de prevenire, oferă servicii pentru 43,89% din 

copiii beneficiari, restul de 20,39% fiind oferit de către organismele private acreditate, 

iar 35,72% de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Pentru perioada 2007-2017 am centralizat date în Tabelul nr. 2 care 

demonstrează pozitivismul acestei politici prin creșterea numărului de copii beneficiari 

ai serviciului de prevenire de la 13.691 copii în anul 2007, la 23.009 în 2017. 

 

 

 

Tabel nr. 2 - SITUAȚIE PRIVIND NUMĂRUL DE COPII BENEFICIARI AI 

SERVICIILOR DE PREVENIRE 
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2017 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2017) 

23009 5673 8757 8579 34598 19612 2987 11999 57607 

2016 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2016) 

22064 5344 8301 8419 34486 19403 2810 12273 56550 

2015 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2015) 

21733 4498 9080 8155 35867 20012 2331 13524 57600 

2014 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2014) 

21206 4476 8623 8107 34627 19521 2290 12816 55833 

2013 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2013) 

19765 4010 7786 7969 28365 14354 2802 11209 48130 

2012 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2012) 

17746 3785 6312 7649 28044 11913 3308 12823 45790 

2011 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2011) 

16777 3599 5885 7293 26337 11954 3609 10774 43114 

2010 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2010) 

17638 4004 6286 7348 28975 11688 4320 12967 46613 

2009 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2009) 

16237 4565 5327 6345 25300 11527 3876 9897 41537 

2008 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2008) 

14743 4569 4418 5756 23393 9849 2950 10594 38136 
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2007 

număr copii 

(cazuri active la 

31.12.2007) 

13691 3730 4568 5393 20266 7724 2146 10396 33957 

Sursa: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopție    

    

 

Centrele de plasament clasice sau modulate, centrele de primire în regim de 

urgenţă, apartamentele, casele de tip familial, centrele maternale, servicile pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăposturile de zi şi de noapte, 

precum și alte servicii constituie grupa serviciilor de tip rezidenţial. La sfârșitul anului 

2017, în România, statisticile arată existența a 322 servicii ale organismelor private 

acreditate (OPA) și 1.119 servicii de tip rezidenţial publice. 

 

Grafic nr. .2 - Repartiţia numărului de copii beneficiari ai serviciilor de prevenire a 

separării de familie în funcţie de furnizorul de servicii, la 31 decembrie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 

Din totalul celor 1.441 servicii de tip rezidenţial, un număr de 307 servicii de 

tip rezidenţial (292 servicii de tip rezidenţial publice şi respectiv 15 servicii de tip 

rezidenţial private) erau destinate copiilor cu dizabilităţi. 

 

Numărul copiilor care beneficiau de măsură de protecţie specială în aceste 

servicii destinate copiilor cu dizabilităţi era la data de 31.12.2017, de 5.438 copii, 
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înregistrându-se o scădere cu 585 copii faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. 

 

 

 

Grafic nr. 2 - Servicii de tip rezidenţial, la 31 decembrie 2017 

 

 

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 

Grafic nr. 3 - Servicii de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi la 31 

decembrie 2017 

 

 

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

Este impresionant numărul, calitatea și profesionalismul resursei umane alocate 

pentru sprijinul, îndrumarea și dezvoltarea copiilor din sistemul de protecție, fapt 
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pentru care am adunat date privind personalul DGASPC în Tabelul nr. 3 pentru 

perioada 2007 - 2017.  Dacă în anul 2008, 41.242 persoane aveau în grijă 69.479 copii, 

în anul 2017 – 33.011 angajați se ocupau de 55.302 copii. 

 

Tabel nr. 3  - SITUAȚIE PRIVIND PERSONALUL DGASPC 

COMPONENTA PROTECŢIE A COPILULUI 

Anul 
Aparat 

propriu 

Asistenţi 

maternali 

profesionişti 

Centre de 

plasament 

Alte 

servicii 
Total 

 

2017 4503 11680 12645 4183 33011  

2016 4527 11886 12640 3901 32954  

2015 4486 12005 12292 3821 32604  

2014 4412 12079 12336 3409 32236  

2013 4423.5 12201 12513 2968.5 32106  

2012 4387 12383 12854 2789 32413  

2011 4576 12667 13643.75 2432 33318.8  

2010 5084 13287 14085 2572 35028  

2009 5316 14432 15784.5 2608.5 38141  

2008 5552.5 15023 16534.75 4132 41242.3  

2007 5994.25 15262.25 15225 4636.75 41118.3  

Sursa: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și 

Adopție 

 

 

În departamentul „Protecţia Copilului‖ din cadrul Direcţiilor Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul judeţelor/sectoarelor municipiului 

Bucureşti, la data de 31 decembrie 2017, activau 33.011 persoane (cu 57 persoane mai 

mult faţă de aceeași dată a anului precedent). 

Din 33.011 angajaţi un procent de: 

 13,64% - lucra în aparatul propriu al DGASPC-urilor; 

 35,38% - era reprezentat de asistenţii maternali profesionişti (AMP); 

 38,31% - activa în cadrul serviciilor de tip rezidenţial; 
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 12,67%- lucra în cadrul serviciilor de îngrijire de zi. 

 

Grafic nr. 3 - Personal angajat al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului (DGASPC) în departamentul “Protecţia Copilului”, la 31 

decembrie 2017 

 

 

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 

1.4 Plasamentul familial și supravegherea specializată 

Uneori familiile care nu sunt sigure că vor să adopte sau nu sunt sigure că vor 

putea face faţă îngrijirii unui copil aleg să devină asistent maternal profesionist sau 

familii de plasament. Faptul că îngrijesc şi interacţionează în mod constant cu copiii şi 

se ataşează de aceştia, poate conduce în unele cazuri la acceptarea necondiţionată a 

acestora şi la adopţia copiilor greu adoptabili(despre aceștia vom vorbi mai multe în 

capitolul III). 

Potrivit legii nr. 272 din 2004, art. 62, plasamentul copilului constituie o măsură 

de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile 

prezentei legi, după caz, la: o persoană sau familie, un asistent maternal, un serviciu de 

tip rezidenţial. Persoana sau familia care primeşte un copil în plasament trebuie să aibă 

domiciliul în România şi să fie evaluată de către direcţia generală de asistenţă socială 

şi protecţia copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care 

trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament. 

În contextul aceleeași legi, art. 68 ne prezintă o altă formă de protecție specială 

și anume plasamentul în regim de urgență care reprezintă o măsură de protecţie 
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specială, cu caracter temporar, care se stabileşte pentru copilul abuzat, neglijat sau 

supus oricărei forme de violenţă sau găsit sau părăsit în unităţi sanitare. Plasamentul în 

regim de urgenţă se poate dispune şi în cazul copilului al cărui unic ocrotitor legal sau 

ambii au fost reţinuţi, arestaţi, internaţi sau în situaţia în care, din orice alt motiv, 

aceştia nu-şi pot exercita drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la copil.  

Pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă se suspendă de drept 

exerciţiul drepturilor părinteşti, până când instanţă judecătorească va decide cu privire 

la menţinerea sau înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor 

părinteşti. Pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la 

persoana copilului sunt exercitate şi, respectiv, îndeplinite de către persoana, familia, 

asistentul maternal sau şeful serviciului de tip rezidenţial care a primit copilul în 

plasament în regim de urgenţă, iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate 

şi, respectiv, îndeplinite de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului. 

O altă formă de plasament o reprezintă asistența maternală care este un serviciu 

social destinat copiilor aflați în dificultate, care, pentru o perioadă limitată, sunt plasați 

în familii substitutive, angajate special pentru a se îngriji de acești copii la domiciliul 

propriu. Această practică a fost adusă și promovată în România de către organizații 

non-guvernamentale, iar recunoașterea profesiei de asistent maternal a apărut în anul 

2003, odată cu o serie de acte normative care au reglementat condițiile de exercitare a 

acestei profesiuni
14

. 

Potrivit hotărârii de guvern nr. 679/2003, privind condițiile de obținere a 

atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist, pot fi 

atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc 

următoarele condiţii: 

a) au capacitate deplină de exerciţiu; 

b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor 

psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui 

părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; 

                                                           
14

 Ibidem, 140. 
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c) au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, 

igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a 

fi primiţi în plasament sau în încredinţare; 

d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public 

specializat pentru protecţia copilului său organismul privat autorizat care efectuează 

evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist. 

Ca oricare altă profesie, asistența maternală presupune formarea unor 

competențe și atestarea lor, dezvoltarea unor anumite abilități și delimitarea unor 

responsabilități  și atribuții care trebuiesc puse în relație cu copilul aflat în îngrijire și 

cu instituția de protecție. Pentru a transmite normele, valorile și exigențele 

instituționale ale îngrijirii, persoanele care doresc să devină profesioniști în acest 

domeniu de activitate trebuie să obțină o recunoaștere oficială a tuturor cunoștințelor 

acumulate și a nivelului de competențe în ceea ce privește creșterea, educarea și 

îngrijirea copiilor. 

În contextul aceleeași hotărâri de guvern amintite anterior, la art. 10 ne sunt 

prezentate principalele obligații pe care le are un asistent maternal privind copiii 

primiți în plasament sau încredințați: 

a) să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei 

dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora; 

b) să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu 

al celorlalţi membri ai familiei; 

c) să asigure integrarea copiilor în viaţa socială; 

d) să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la 

integrarea acestora în familia adoptivă, după caz; 

e) să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia 

copilului său organismului privat autorizat supravegherea activităţii sale profesionale 

şi evaluarea evoluţiei copiilor; 

f) să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării 

concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi sau 

încredinţaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator; 
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g) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la 

copii. 

Conceptul de asistență maternală sugerează faptul că aceasta este o practică 

gândită să-i ofere copilului îngrijire asemănătoare cu cea maternă și probabil a fost 

folosit și pentru că aceste servicii erau destinate în primul rând nou-născuților sau 

copiilor de vârstă mică, pentru care rolul mamei este considerat cel mai important 

pentru dezvoltarea lor. În general este resimțită o responsabilitate mai mare pentru 

copiii aflați în primii ani de viață și care au eventual și probleme de sănătate. 

Copilului i se acordă o autonomie mai crescută pe măsură ce acesta se apropie 

de vârsta adolescenței, în condițiile încrederii generate de cunoașterea lui după o 

perioadă mai îndelungată în care acesta a stat în plasament și de experiențe pozitive cu 

el. 

Limitarea angajamentului parental datorită caracterului temporar al 

plasamentului conduce la asumarea rolului de părinte doar în perioada în care copilul 

se află în familie. Spre deosebire de copiii bilologici, cei din plasament aparțin familiei 

de îngrijire doar în perioada în care locuiesc cu aceasta. Odată cu plecarea copilului 

din familia de asistență maternală se suspendă identitatea parentală în raport cu acel 

copil, iar acest lucru este asumat în mod conștient încă de la început, când părinții-

substitut acceptă venirea copilului în familia lor
15

. 

Orice asistent maternal este un viitor părinte demisionar, cu excepția cazului în 

care acesta dorește să adopte acel copil. Drept argument asupra acestei decizii, ei scot 

ca și motive atributele negative ale copilului(copil rău, obraznic, care nu ascultă și nu 

respectă regulile impuse) și diferența dintre aceste comportamente și standardele de 

normalitate din acea familie
16

. 

În România, în epoca lui Ceaușescu, plasamentul familial nu era ilegal ci 

dimpotrivă chiar era încurajat, dar rar se întâmpla ca familiile să ia un copil 

instituționalizat. Odată cu căderea regimului comunist și cu dezvăluirea condițiilor din 

orfelinate, predomina adopția copiilor de către rude și plasamentul în familia acestora, 

iar adopția de către alte persoane era foarte rară. Se obișnuia ca bunicii, unchii, 

                                                           
15

 Ibidem, 149-150. 
16

 Ibidem, 151. 
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mătușile și alte rude bologice să adopte sau să primească în plasament copilul orfan. 

Datorită acestor restricții impuse de către stat și anume adopția de către o persoană din 

afara familiei extinse, Biserica a construit orfelinate pentru copiii abandonați. Doar așa 

se putea adopta mai ușor un copil instituționalizat de către o altă familie
17

. 

 În ceea ce privește supravegherea specializată legea 272/2004, art. 71, ne 

prezintă faptul că măsura de supraveghere specializată se dispune în condiţiile 

prezentei legi faţă de copilul care a săvârşit o faptă penală şi care nu răspunde penal. În 

cazul în care nu există acordul părinţilor sau al reprezentantului legal, măsură 

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

lipsa acestui acord, de către instanţă judecătorească. 

 Art. 74 ne prezintă faptul că la încetarea măsurilor de protecţie specială prin 

reintegrarea copilului în familia sa, serviciul public de asistenţă socială, are obligaţia 

de a urmări evoluţia dezvoltării copilului, precum şi modul în care părinţii îşi exercita 

drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil. În acest scop, acestea 

întocmesc rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 6 luni. Copilul faţă de care a fost 

luată o măsură de protecţie specială are dreptul de a menţine relaţii cu alte persoane 

doar dacă acestea nu au o influenţă negativă asupra dezvoltării sale fizice, mentale, 

spirituale, morale sau sociale. 

                                                           
17

 C. A. Nelson, N. A. Fox, C. H. Zeanah, traducere din engleză de Manuela Nicolae, Copiii abandonați ai 
României; Privațiune, dezvoltare cerebrală și eforturi de recuperare, București 2014, 72-73. 
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Capitolul 2: Adopția 

 

 Foarte rar apare menţionată ideea de a oferi unui copil şansa de a avea o familie. 

Cel mai adesea adopţia este privită atât de familiile adoptive, cât şi de societate, grup 

de prieteni sau familia extinsă, ca o acţiune reparatorie faţă de infertilitatea sau de 

incapacitatea unui cuplu, din motive medicale sau din diverse alte motive, de a avea un 

copil biologic. 

Aspectele psihologice ale efectelor adopţiei sunt deosebit de importante, copilul 

adoptat de cele mai multe ori nemaiavând suficientă încredere în lumea care îl 

înconjoară, ceea ce face să apară un sentiment de neînţelegere, de incompetenţă şi, în 

cele din urmă, de neputinţă a părinţilor adoptatori. Fără empatie şi compasiune pentru 

ceea ce el a trăit înainte, adoptatorii au toate şansele să-l victimizeze din nou pe copil 

şi să pună în primejdie relaţia de ataşament bazată pe încredere. 

De aceea încercăm în cele ce urmează să definim termenul de abandon și 

adopție și ceea ce presupun aceste concepte și să învățăm astfel să acceptăm, pe baza 

celor studiate mai jos, persoana abandonată și să nu ne implicăm în procesul adopției 

dacă ulterior vom renunța pentru că astfel vom creea mai multă durere decât era 

înainte asupra celui abandonat. 

 

2.1 Definirea termenului de abandon și un scurt istoric al conceptului 

Cuvânt de origine franceză, termenul abandon provine din arhaicul cuvânt franc 

ban, care a evoluat în bandon și apoi în a bandon și semnifică la discreția cuiva, la 

bunul plac al unei persoane. Dicționarul Le Petit Robert arată că abandonul este 

acțiunea de a renunța, de a părăsi, de a nu se mai ocupa de, de a lăsa pe cineva sau 

ceva la discreția unei/unor alte persoane
18

. 

 În societatea medievală nu exista ideea de copilărie, dar asta nu înseamnă că un 

copil era neglijat, părăsit sau disprețuit. Conceptul de copilărie nu trebuie confundat cu 

afecțiunea față de copii; el se referă la perceperea naturii particulare a copilăriei, care 

face diferența între copil și adult, chiar și între copil și tânăr. În general, indiferent de 
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vârstă, copiii erau considerați în societatea medievală un fel de adulți în miniatură, fără 

să se observe vreun tratament special de protecție din partea adulților, nici măcar 

pentru copiii de vârstă mică
19

. 

Instituțiile pentru copii abandonați sau orfani sunt prezente în Europa în Evul Mediu și erau 

bine cunoscute în Renaștere. De pildă, Ospedale degli Innocenti din Florența a fost construit 

pentru a adăposti copiii abandonați și primul bebeluș a fost admis acolo în februarie 1445. În 

America de Nord, călugărițele ursuline au înființat primul orfelinat din statele Unite în New 

Orleans, Louisiana, în 1729, după masacrarea coloniștilor adulți de lângă Natchez, 

Mississippi
20

. 

Orfelinatele s-au înmulțit atât în Statele Unite cât și în Europa în secolul al 

XIX-lea din cauza numărului tot mai mare de copii rămași fără părinți din cauza 

războiului și a bolilor. Totodată, mutarea din zonele rurale în cele urbane, a dus la o 

pierdere a suportului familiei extinse și de aici nevoia părinților de a-și lăsa copiii în 

grija altcuiva, din afara familiei, ei fiind nevoiți să muncească. În secolul al XVIII-lea, 

între 10 si 40 % dintre copiii din orașele europene erau abandonați
21

. 

În Europa Evului Mediu în ierarhia socială, cele mai defăimătoare locuri erau 

ocupate, printre alte categorii defavorizate social, de copiii orfani sau abandonaţi, 

adică de acei copii ai căror părinţi au părăsit regiunea pentru a se îndepărta de 

sancţiunile sociale specifice vremii sau de pedeapsa legii. Chiar dacă, adesea erau 

numiţi generic „copii fără de tată‖, diferența între copiii orfani şi copiii abandonaţi se 

făcea în defavoarea celor abandonaţi, deoarece copiii orfani fuseseră separaţi de părinţi 

cunoscuţi şi căsătoriţi conform legii, de moartea unuia sau ambilor părinţi
22

. 

În Italia, Franţa, Anglia şi aproape în întreaga Europă apuseană, statul lua în 

―stăpânire‖ toți copiii abandonați, aceștia fiind prin excelenţă fiinţe umane dependente 

de mila acestuia. În secolul al XVIII-lea, în Irlanda, aceşti copii au fost convertiţi 

pentru a creşte numărul minorităţii anglicane conducătoare. În Rusia aceluiaşi secol a 

circulat ideea de a forma din această categorie de copii abandonaţi o a treia clasă 

socială situată între nobilime şi ţărănime. Numărul copiilor abandonaţi a fost extrem 
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de important în toate perioadele, însă acesta creştea mai ales în timp de război şi 

foamete
23

. 

În decursul vremii, Biserica s-a ocupat în permanenţă de asistenţa socială nu 

numai pentru credincioşii săi, ci și pentru ocrotirea tuturor celor nevoiaşi. Primele 

instituţii de asistenţă socială au apărut încă din anul 300 de pe vremea Împăratului 

Constantin cel Mare, desfăşurându-şi activităţile şi acţiunile lor într-un cadru religios, 

cu scop religios şi social
24

. 

 

2.2 Copiii abandonați ai României 

Copiii orfani sau abandonați sunt crescuți de secole în instituții, iar aceștia sunt 

privați de multe experiențe obișnuite pentru alți copii. Adopţia este astăzi un fenomen 

social şi juridic internaţional prin care se asigură copilului lipsit de părinţi sau lipsit de 

o îngrijire corespunzătoare din partea acestora integrarea într-o familie, cu un climat 

de iubire şi înţelegere, în care acesta să trăiască fără probleme. Dar nu a fost așa 

dintotdeauna; toate acestea au avut o grea evoluție. Familia de astăzi este rodul unei 

evoluţii de secole, care a suferit numeroase transformări. 

Vechea familie românească avea la bază regimul patriarhal. Tatăl era şeful 

familiei, însă drepturile asupra copilului nu erau determinate în interesul său sau al 

mamei, ci al familiei
25

. 

Codul Calimah priveşte puterea părintească raportată la interesul copilului, tatăl 

fiind însă principalul judecător în familie. Sub influenţa dreptului francez, puterea 

părintească n-a mai avut ca scop asigurarea autorităţii şefului de familie, ci protecţia 

copilului
26

. 

Pe lângă filiaţia şi rudenia bazate pe legătura de sânge, în vechiul drept 

românesc era reglementată adopţia care crea o filiaţie şi rudenie între persoane între 

care nu existau legături de sânge, adică o filiaţie adoptivă şi o rudenie civilă, care 
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produceau anumite efecte juridice, însă nu identice cu cele ale rudeniei fireşti, 

deoarece fundamentul lor era diferit
27

. 

Terminologia folosită în vechiul drept românesc era diferită: înfiere, înfieală, iotesie, copil luat 

de suflet etc. În perioada Evului Mediu, în Ţările Româneşti scopul adopţiei nu era, ca în 

dreptul roman, asigurarea continuităţii, perpetuarea averii şi a numelui, ci dorinţa de a face 

bine, afecţiunea faţă de copiii care nu aveau părinţi
28

. 

Adopţia propriu-zisă de astăzi era numită în trecut „adoptio filialis‖. În afară de 

adopţia propriu-zisă, mai exista şi aşa-numita adopţie fraternă, adică înfrăţiri ale 

copiilor celui care înfia cu cei din alte căsătorii, fraţi vitregi sau chiar străini. Adopţia 

fraternă avea la bază şi o credinţă populară potrivit căreia, în cazul în care într-o 

familie mureau la rând mai mulţi copii, unul dintre cei rămaşi era înfrăţit cu un copil 

străin născut în aceeaşi lună cu el, aceştia neputându-se căsători în cazul în care erau 

de sexe diferite
29

. 

În anul 1798 apar primele orfelinate din România, atestate în București, iar cele 

din restul țării sunt recunoscute pe parcursul secolului al XIX-lea
30

. 

Odată cu desprinderea României de cercetarea psihologică occidentală și de 

practicile de protecție a copilului, printre care și recunoașterea efectelor nocive ale 

creșterii copiilor în instituții de stat, de la jumatatea secolului al XX-lea, statul reușea, 

prin creșterea copiilor în colectivitate să mențină un control mai strict asupra 

populației și de asemeni să separe persoanele productive de cele neproductive
31

.  

Din cauza izolării de acest mediu științific occidental, savanții români nu au mai 

reușit să aibă acces la cercetări noi cu privire la dezvoltarea copiilor și astfel s-a ajuns 

la situația dezastruoasă în care copiii erau crescuți de către stat în instituții imense și 

nu cum ar fi fost normal în cadrul familiei în care îngrijirea parentală în primii ani de 

viață era cea mai importantă, mai productivă și mai benefică. 

După intrarea la conducerea statului a lui Nicolae Ceaușescu în anul 1965, ideea 

care s-a conturat în societate a fost aceea că statul este mai capabil decât familia să 

aibă în grijă un copil. Cu ajutorul medicilor specialiști și al psihiatrilor, dar și prin 
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impunerea unor restricții severe care au dus la lipsuri majore pentru populație, statul 

reușea să-i convingă pe părinți să încredințeze custodia copiilor unor instituții de stat 

în speranța că astfel aceștia se vor contura drept membri productivi ai societății
32

. 

Dar și aceste instituții de mari dimensiuni ale statului erau împărțite în: instituții 

pentru copii cu dezvoltare normală și instituții pentru copii cu handicap, cele din urmă 

fiind și cele mai dezastruoase în care lipsurile erau mari, iar mare parte dintre copiii 

aflați acolo erau subnutriți și din această cauză mortalitatea era ridicată. Astfel, după o 

clasificare a instituțiilor, acestea s-au repartizat diferitelor ministere: casele de copii, în 

care se aflau copiii între 3 și 18 ani considerați „normali‖ din punct de vedere fizic și 

al nivelului de dezvoltare erau conduse de Ministerul Educației, caminele-spital, care 

găzduiau copiii cu vârsta de peste 7 ani socotiți ca având deficiențe „nerecuperabile‖ 

erau în subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapați, iar orfelinatele pentru 

cei cu handicap se aflau sub jurisdicția Ministerului Muncii
33

. 

Dintre toate aceste instituții amintite mai sus, cea mai dezastruoasă situație din 

toate punctele de vedere se găsea în cadrul căminelor-spital. Un raport realizat de Dana 

Johnson spunea că acei copii erau prost îngrijiți. 

Erau hrăniți cu pâine, cârnați grași, supă de intestine și mere viermănoase. Clădirile erau 

adesea neîncălzite. Îngrijirea medicală, serviciile educaționale și programele de reabilitare 

lipseau cu desăvârșire, iar măsurile sanitare și igiena personală erau complet ignorate...Copiii 

nu solicitau ajutorul îngrijitorilor și nici aceștia nu li-l ofereau. Într-una dintre instituții, 52% 

dintre copii erau infectați cu HIV-1
34

 și 60% cu hepatita B
35

. Într-un orfelinat pe care l-am 

vizitat în Bacău în 1998, directorul ne-a spus că 100% dintre copii erau HIV pozitivi...Este cel 
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mai probabil să fi fost infectați prin transfuzii de sânge neverificat și injecții cu echipament 

prost sterilizat
36

. 

Îngrijitorii aveau sub supraveghere în anumite instituții chiar și doisprezece sau 

cincisprezece copii, iar la altele numărul de copii repartizați unui îngrijitor putea fi și 

mai mare. De obicei acești îngrijitori nu aveau studii de specialitate și li se dădeau câte 

una sau două camere în funcție de vârsta copiilor. Este probabil ca indiferența cu care 

erau tratați copiii să vină și din faptul că erau repartizați atât de mulți unui singur 

îngrijitor, iar acesta nu reușea să facă față situației
37

. 

În anul 1989, dictatorul român Nicolae Ceaușescu a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură 

de stat și apoi executat. Dintr-o dată, România, o țară comunistă în ultimii 44 de ani și un loc 

despre care puțini occidentali știau câte ceva, se deschidea lumii întregi. ABC News anunța că 

un număr enorm de copii erau crescuți în instituții conduse de stat —în cele din urmă s-a 

conturat cifra de 170 000 de copii —, iar mulți dintre ei erau  inadecvat  îngrijiți
38

. 

Imediat după căderea lui Ceaușescu a crescut semnificativ mortalitatea infantilă 

datorată bolilor respiratorii. Începând de acum, odată cu recunoașterea mărimii 

problemei, România a depus un efort semnificativ pentru a trata copiii infectați și a 

preveni noile cazuri de infecție.  Comunitatea medicală din România s-a asociat cu 

organizații medicale americane pentru a oferi tratament adecvat copiilor. Programele 

s-au dovedit a fi un succes
39

. 

La sfârşitul anului 1990, când sistemul comunist s-a prăbuşit, era deja necesară 

o reforma radicală în domeniul protecţiei copiilor aflaţi în dificultate. Dar veșnica 

problemă din orfelinate încă persista. Conform raportului realizat de un ONG în acea 

perioadă: 

Hrana, condițiile de cazare, îmbrăcămintea și îngrijirea medicală oferite copiilor erau 

inadecvate, iar aceștia nu beneficiau de stimulare și educație și erau neglijați. Condițiile de trai 

și tratamentul aplicat copiilor cu dizabilități erau chiar și mai dure, mulți dintre aceștia fiind 

subnutriți și bolnavi...Gabriela Coman a sugerat faptul că majoritatea românilor nu aveau 

habar de situația reală... Din nefericire, răsturnarea de la putere a lui Ceaușescu și instaurarea 

unui guvern democrat nu au pus capăt abandonului copiilor
40

. 
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 Dar în următorii zece ani care au urmat, Guvernul României a luat măsuri în 

fața abuzului și neglijării la care erau supuși copiii, chiar dacă nivelul ridicat al 

instituționalizării s-a menținut. Principala nevoie satisfăcută a fost aceea a hranei, 

precum și a serviciilor medicale și sociale. Guvernul a găsit sprijin și în străinătate. 

Numeroase ONG-uri și-au deschis birouri în România și au început să aloce resurse în 

țară, dar eforturile depuse nu au adus roade.  Dezvăluirile cutremurătoare despre 

condițiile inumane în care trăiau copiii au determinat oferirea unui sprijin general, iar 

România a căutat să dea spre adopție copii instituționalizați
41

. 

 În urma reportajelor făcute de televiziunile străine în România, în care erau 

arătate imagini ale copiilor neglijați, privați de afecțiune și unii dintre ei chiar legați de 

paturi, guvernul nou instaurat la putere a depus eforturi imediate pentru a rezolva 

această situație. De asemeni, ONG-uri din multe alte țări și-au oferit sprijinul pentru a 

îmbunătăți condițiile de locuit, iar numeroase familii din Occident au venit în România 

cu speranța că îi vor putea ajuta pe acești copii adoptându-i
42

. 

 A trebuit să treacă foarte mult timp pentru ca acele imagini înfiorătoare să 

rămână o amintire, ajungând până la momentul primirii ţării noastre în UE. Paşii făcuţi 

până în prezent au fost mulţi, unii făcuţi cu ajutorul banilor proveniţi din străinătate, 

mai ales prin intermediul organizaţiilor nonguvernamentale înfiinţate după anul 1989. 

Adopţia acestor copii a început tot la îndemnul acestor organizaţii care, din păcate, au 

fost atrase de foloasele materiale obţinute, ajungând să vândă în final copiii români pe 

bani mulţi
43

. 

La sfârșitul anului 1990 au existat foarte mulți copii proveniți din instituțiile de 

ocrotire din România care au fost adoptați de familii din statele Unite ale Americii, 

Canada și Marea Britanie. S-au facut numeroase cercetări care urmăreau să studieze 

comportamentul acestor copii, iar rezultatul acestor cercetări l-a completat pe cel al 

studiilor realizate la mijlocul secolului al XX-lea. Concluzia la care s-a ajuns a fost 

aceea că, un copil care  rămânea un timp mai îndelungat într-o instituție de ocrotire 
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avea tulburări grave de comportament. De asemeni, s-a concluzionat că recuperarea 

putea fi posibilă pentru unii dintre acești copii
44

. 

Ajungând cu analiza până în zilele noastre, se poate spune că sistemul de 

protecţie a copilului înainte de anul 1989 nu putea fi un motiv cu care ţara noastră să 

se poată mândri. Copilul în România socialistă era un copil în teorie fără probleme, o 

valoare centrală a naţiunii. Acea epocă a dictatorului Ceauşescu a fost marcată de 

perioada în care sistemul şi-a propus să dubleze populaţia ţării, începând cu anul 1965. 

Avortul era interzis şi, mai mult decât atât, şi măsurile de contracepţie, astfel fiind 

născuţi foarte mulţi copii nedoriți. Familiile cu mulţi copii care nu-şi puteau permite 

întreţinerea acestora erau sfătuite să-şi dea copiii centrelor de îngrijire, care existau în 

toate oraşele
45

. 

 

2.3 Profilul părinților adoptivi din România 

 De cele mai multe ori adopţia reprezintă, pentru părinţii adoptivi, un mod diferit 

de a crea o familie pe care natura le-o refuză. Familia creează personalitatea copilului, 

părinţii fiind pentru copii exemplul de conduită, având astfel o mare responsabilitate în 

educaţia acestora. Atunci când copilul este lipsit de grija părinţilor și de prezenţa 

acestora indiferent din ce cauze, statul este obligat să asigure copilului o familie prin 

metodele prevăzute de lege. 

Adopția este un proces care nu se încheie odată cu încuviințarea instanței de 

judecată. Întrucât se întinde pe parcursul întregii vieți, ea trebuie pregătită și susținută 

de oameni și servicii specializate. Adopțiile au loc din mai multe motive, în diverse 

circumstanțe și în diferite etape ale vieții copiilor abandonați, toate acestea complicând 

sarcina de a determina ce efecte are adopția asupra dezvoltării copiilor. 

În cadrul unui raport de cercetare realizat în anul 2011, s-a încercat descrierea 

profilului părinţilor adoptivi din România şi a motivaţiei acestora de a adopta un copil. 

De asemenea s-a urmărit identificarea tipurilor de copii preferaţi spre adopţie şi a celor 

care sunt greu adoptabili, precum şi a factorilor care motivează persoanele care adoptă 

copii cu handicap, de etnie rromă şi mai mari de 3 ani să adopte. 
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S-au realizat o serie de interviuri, iar în urma unei analize a grupului de părinţi 

sau a focus-grupurilor care au participat la aceste interviuri s-a scos în evidență faptul 

că majoritatea familiilor adoptatoare/părinţi adoptivi nu au copii biologici. Excepţia 

este dată de familiile de asistenţi maternali profesionişti care, atunci când trebuie luată 

decizia mutării copiilor la alte familii, aleg să-i adopte, chiar dacă este vorba despre 

copii cu dizabilităţi şi indiferent dacă mai au sau nu alţi copii, fie biologici, fie în 

plasament
46

. 

Vârsta persoanelor care adoptă apare ca un factor important, vârsta fiind în 

medie de 38 de ani, iar decizia de a adopta apare adesea după încercări repetate de a 

avea copii proprii. O altă caracteristică a cuplurilor care adoptă este că sunt în relaţii 

stabile, de lungă durată, majoritatea familiilor fiind formate de mai mult de 5 ani. 

Persoanele care adoptă singure sunt în general femei, cu vârsta de peste 40 de ani, cu 

studii medii sau superioare
47

. 

Motivația principală adusă de părinții adoptivi în cadrul interviurilor a fost 

infertilitatea sau decesul copilului biologic urmat de incapacitatea cuplului de a mai 

avea copii, deoarece apare nevoia de atenuare a suferinței. În unele situații familiile 

care au moștenit o boală genetică iau decizia de a nu avea copii tocmai pentru a nu 

transmite și acestora acea genă. Datorită nevoii afective de împlinire personală, părinții 

aleg să adopte și să crească un copil. Aceasta este o altă motivație pe care familiile au 

adus-o, dar aceștia fac acest lucru și pentru a-și consolida relația de cuplu. Prin adopție 

viața lor a căpătat echilibru și un nou sens existențial și astfel aceștia  au fost motivați 

pentru a face multe alte lucruri pe care nu erau capabili să le facă atunci când nu era un 

copil prezent în viața lor. Presiunea socială a grupului de prieteni sau a familiei 

extinse, în care cuplurile de aceeaşi vârstă din anturaj au deja copii, este de asemenea 

un factor motivant important
48

. 

În cazurile de infertilitate, soţul care are probleme acceptă sugestia soției de a 

adopta, ca modalitate de reducere a sentimentului de vinovăţie asociat cu incapacitatea 

de a procrea. În majoritatea cazurilor, iniţiativa aparţine soţiilor, iar de cele mai multe 

ori soţii răspund cu entuziasm ideii de a deveni părinţi adoptivi. Decizia este discutată 
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şi cu familia extinsă sau prietenii, iar sprijinul moral al acestora este important în 

luarea deciziei de a adopta, mai ales în cazul cuplurilor care nu pot avea copii
49

. 

Persoanele care adoptă copii, se bucură în foarte puţine cazuri de sprijinul 

familiei extinse. Mai mult, atunci când i se cunoaşte statutul, ceilalţi membri ai 

societăţii, colegii de  şcoală, profesorii, vecinii, au tendința să-l privească diferit pe 

copilul adoptat. De aceea, de multe ori, părinții prezintă o teamă în a vorbi deschis 

despre adopţie, despre copilul care acum face parte din familia lor şi îi determină pe 

cei mai mulţi dintre ei să evite să discute cu copilul despre faptul că este adoptat, chiar 

şi în cazul în care acesta a fost adoptat la o vârstă la care conştientizează că nu este 

copilul biologic al familiei
50

. Dar acest lucru nu poate fi evitat la nesfârșit. Apare la un 

moment dat nevoia ca acestuia să i se explice faptul că nu este copilul biologic și că 

este adoptat. 

Majoritatea părinților aleg să-i comunice copilului faptul că a fost adoptat la 

vârsta preșcolară. Totuși, comunicarea despre adopție, înainte de această vârstă nu este 

neapărat lipsită de sens. Comunicarea despre adopție, la vârsta preșcolarității, devine 

importantă și pentru copil, reprezentând un fundament pentru ulterioarele discuții. 

Scopul este acela de a-i permite copilului să audă și să-și însușească diferiți termeni 

din sfera adopției. Astfel se va crea o atmosferă de discuție deschisă, naturală și onestă 

despre adopție. În această perioadă a preșcolarității nu se așteaptă o reacție imediată 

din partea copilului, ba mai mult, copilul primește de cele mai multe ori bine vestea. 

Vârsta preșcolară este o vârstă a poveștilor, prin urmare, majoritatea părinților aleg să 

compună o poveste cât mai fericită a adopției pe care o narează copilului într-un cadru 

plin de afecțiune și astfel îi conferă acestuia siguranță. Povestea adopției, spusă astfel, 

îl face pe preșcolar să se simtă, pentru moment, special. 

Ideea conceperii unei narațiuni despre  adopție nu este nouă. Încă din perioada 

celui de-al Doilea Război Mondial, s-a creat o întreagă literatură de specialitate pe 

această temă. Cea mai invocată lucrare și probabil cea mai răspândită aparține 

Valentinei P. Wasson și este intitulată The Choosen Baby (Copilul ales – 1939). La fel 
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de cunoscută a devenit ulterior lucrarea autoarelor Florence Rondell și Ruth Michaels, 

The Family that Grew (Povestea copilului ales – 1983). 

Comunicarea veștii că este adoptat unui copil poate fi un proces dificil de 

gestionat de către părinții adoptivi. Serviciile de asistență socială pot juca un rol foarte 

important în sprijinirea părinților adoptivi în acest proces. Date despre strategiile 

folosite de părinții adoptivi din România nu sunt disponibile, iar aceștia pot fi reținuți 

în a le spune copiilor că sunt adoptați. Pe de altă parte, opinia publică are o reacție mai 

degrabă negativă față de părinții care adoptă ceea ce îi reține pe unii dintre cei care își 

doresc un copil să adopte. De asemenea, la nivel național nu se cunosc date cu privire 

la efectele asupra copiilor după ce au aflat că au fost adoptați. 

Potrivit ordinului nr. 552 din 04.04.2012 privind aprobarea modelului-cadru al 

atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și a 

conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției, 

prevederile legale menționează obligativitatea părinților adoptivi de a le spune copiilor 

despre faptul că sunt adoptați, comunicarea despre adopție fiind una dintre temele 

incluse în programul de pregătire a familiei care dorește să adopte pentru obținerea 

atestatului care îi permite acest lucru. 

Privind retrospectiv la experienţa adopţiei, familiile acuză procedurile 

laborioase, birocratice, care iau foarte mult din timpul copilului. Există confuzii cu 

privire la etapele fireşti ale adopţiei. Pentru cei mai mulţi părinţi nu e clară distincţia 

între procedurile şi termenele care curg până la declararea adoptabilităţii copilului 

(care sunt anterioare procesului de adopţie) şi cele care sunt dispuse în cadrul 

procedurii de adopţie, făcându-se referire aici la încredinţarea în vederea adopţiei şi 

încuviinţarea adopţiei. Aceste termene sunt resimţite ca fiind cu mult mai lungi de 

către părinţii care au în plasament copiii cărora nu le-a fost declarată adoptabilitatea, 

copii care, nefiind adoptabili, nu pot intra în procedura adopţiei de la momentul la care 

ei ajung în cadrul familiilor
51

. 

Perioada care se scurge de la atestarea ca familie adoptatoare şi până la 

momentul prezentării unui copil cu care s-a realizat potrivirea teoretică, realizată de 

specialiștii în domeniu, este percepută de majoritatea ca fiind foarte lungă. Aici putem 
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scoate în evidență situaţiile în care familiilor le este prezentat primul copil după 

aproape un an de la momentul atestării (chiar cu puţin timp înainte ca atestatul să 

expire
52

) şi, în cazul acestora, aprecierea este pe deplin justificată, iar anxietatea legată 

de reluarea procedurilor de atestare este un factor de stres semnificativ. Dar trebuie 

pusă în balanță şi încărcătura emoţională puternică implicată în decizia de a adopta 

(temerile legate de situaţia copilului, starea de sănătate a acestuia,etc.) care face ca şi 

familiile cărora li s-a prezentat un copil într-un interval de 2 luni de la obţinerea 

atestatului pentru adopţie să considere că perioada este prea mare. Cei mai mulţi 

părinţi susţin că le-a fost prezentat un copil abia după 6 – 9 luni de la momentul 

atestării
53

. 

 

2.4 Adopția copiilor greu adoptabili 

Pornind de la aceeași cercetare realizată în 2011 deprindem caracteristicile 

copiilor care sunt mai uşor adoptaţi. Vârsta copilului reprezintă un factor cheie în 

stabilirea compatibilităţii cu o familie adoptivă. Părinţii incluşi în cercetare 

poziționează pe primul loc, între preferinţele privind copilul pe care şi-ar dori să-l 

adopte, vârsta acestuia şi consideră că, vârsta la care ar putea fi adoptat un copil este 

între 0 şi 3 ani, dar acceptă să adopte chiar şi un copil puţin mai mare
54

. 

În urma cercetării cantitative, datele obținute privind caracteristicile copiilor 

adoptaţi arată că distribuţia pe sexe este aproximativ egală, cu o vârstă medie situată în 

jurul vârstei de 3 ani (cu maxime de 16-17 ani), cei mai mulţi copii adoptaţi fiind de 

etnie română şi puţin peste 5 procente fiind de etnie rromă. Despre aproximativ 1 copil 

din 4, nu se cunoaşte dacă aparţine unei minorităţi etnice. Copiii adoptaţi au avut în 
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marea lor majoritate maternitatea recunoscută, dar paternitatea în mult mai mică 

măsură, iar un sfert dintre ei au intrat în contact cu mediul familial/biologic
55

. 

Familiile adoptatoare scot în evidență câteva motive pentru care nu sunt 

adoptaţi copiii din categoria celor greu adoptabili, printre care: presupusele probleme 

de sănătate ale copiilor adoptabili, teama de cum vor reacționa cei din jurul lor, 

incertitudinile legate de copil şi de evoluţia viitoare a acestuia, lipsa de informaţii 

reale, ruşinea ori lipsa motivaţiei
56

. 

Problemele cu care se confruntă la ora actuală practica adopţiei includ 

identificarea condiţiilor care justifică îndepărtarea continuă a copiilor de părinţii lor 

biologici, găsirea unor familii stabile pentru copiii care sunt din ce în ce mai afectați 

emoțional. Chiar dacă pentru a putea adopta, familiile sau persoanele în cauză sunt 

analizate în cele mai mici detalii, niciunei familii sau persoane nu i se poate respinge 

dreptul de a adopta. 

Pentru a realiza scopul principal al adopţiei, acela de a-l proteja pe copilul aflat 

într-o situaţie dificilă, este necesară atât participarea organelor de stat la organizarea 

unui sistem de protecţie real şi funcţional, dar şi colaborarea cu alte instituţii, cum ar fi 

Biserica sau presa românească, dar şi cea internaţională. 

 

2.5 Adopția națională și adopția internațională 

În situația copiilor care nu pot fi reintegraţi în familia naturală cea mai bună 

soluţie se consideră a fi adopţia şi, pe cale de consecință, va fi identificată cea mai 

potrivită familie/ persoană care să îi ofere îngrijire părintească copilului în ţara de 

origine.  

În anul 2004 a fost introdusă legea nr. 273 privind regimul juridic al adopţiei (în 

vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005) pentru ca, în perioada 2006-2012, să fie 

limitate categoriile de persoane care puteau adopta un copil român în cazul adopţiilor 

internaţionale.  

Legea a fost din nou modificată şi completată în 2011 - Legea nr. 233/2011 - 

(intrând în vigoare în aprilie 2012), care de această dată au lărgit sfera persoanelor 
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adoptatoare care pot adopta internaţional (au fost înregistrate 7 adopţii internaţionale 

în 2013).  

O nouă lege a adopţiei a fost aprobată - Legea nr. 57/2016 – caracterizată prin 

scurtarea unor termene asociate procesului de adopţie şi flexibilizarea procedurilor. 

Anul 2018 vine cu o nouă reglementare - O.U.G. nr. 15/2018 - care prevede noi 

facilități pentru adoptator cum sunt: 

- un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include și perioada 

încredințării copilului în vederea adopției; 

- acordarea unei indemnizaţii lunare în cuantum de 3,4 ISR (echivalentul a 1700 lei); 

- sporirea flexibilității procedurii de evaluare a adoptatorilor;  

- susţinerea demersurile lor de adopţie (prin prelungirea valabilităţii atestatului de 

familie adoptatoare de la 1 an la 2 ani); 

- revizuirea dispoziţiilor referitoare la realizarea potrivirii copilului cu o familie 

adoptatoare;  

- reducerea termenelor în care instanţa de judecată trebuie să soluţioneze cauzele pe 

care le presupune finalizarea unei adopţii (prin reducerea termenului de apel la 5 zile 

de la 30 de zile cât este în prezent); 

- reducerea termenului în care un copil devine eligibil pentru adopţia internaţională (de 

la 2 ani la 1 an). 

La începutul lunii aprilie a acestui an, doamna Lia Olguţa Vasilescu, ministrul 

muncii și justiției sociale, a declarat pentru massmedia că se lucrează la modificarea 

legii adopţiilor, astfel încât procedura de adoptare a unui copil să fie simplificată, iar 

proiectul reglementării va fi transmis Parlamentului în această sesiunea parlamentară. 

"Avem în plan, în perioada următoare, legea adopţiilor. E un proiect de suflet. Am 

rude care au încercat să adopte un copil care au văzut cât de greu e. Cunosc multe 

situaţii în care persoane care au luat în plasament un copil şi au vrut să-l adopte erau 

nevoite să renunţe la indemnizaţie. Vrem ca această indemnizaţie să se dea până la 18 

ani chiar dacă îl adoptă"  

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tgmjzgizq/ordonanta-de-urgenta-nr-15-2018-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative
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În data de 10 aprilie 2018
57

 s-a stabilit înființarea unui grup de lucru mixt care 

va iniția proiectul de modificare al legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al 

adopției. 

În 2016, din totalul de 55.302
58

 copii care au beneficiat de măsuri de protecție 

specială, 3.257 au fost declarați adoptabili, dintre care: 

- pe procedura adopției naționale - 1.248 copii;  

- pe procedura adopției internaționale - 2.009 copii. 

La finalul anului, situația grupurilor de frați ce puteau fi adoptați împreună era 

următoarea:  

- 1 grup de cinci frați adoptabili împreună 

- 8 grupuri de patru frați adoptabili împreună 

- 34 grupuri de trei frați adoptabili împreună  

- 359 grupuri de doi frați adoptabili împreună  

Potrivit datelor Registrului Național pentru Adopții (R.N.A.), în cursul anului 

2017, instanțele au încuviințat adopția la nivel internațional a 29 de copii și respectiv, 

la nivel național, a 1.252 de copii. 

Imediat după Ziua Copilului este celebrată Ziua Copilului Adoptat sau Ziua 

Națională pentru Adopție. În cele ce urmează vreau sa prezint câteva din reușitele unor 

copii care au învins sistemul: 

- Alexander Kuch (student în cadrul Universității Auckland, Noua Zeelandă, 

Facultatea de Relații Internaționale şi Psihologie, adoptat de o familie din Germania în 

anul 1997) 

 a creat grupuri de susținere a adopției internaționale (pe Facebook 

International Romanian Adoption Awareness);  

 a devenit un important partener al Asociației Catharsis Brașov în lupta 

pentru schimbarea Legii adopției; 

 a venit în România pentru a participa la dezbaterea Legii adopției în 

Parlament; 
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 dorește să profeseze în domeniul Protecției, Respectării și Apărării 

Drepturilor Copilului; 

- Izidor Ruckel (adoptat în 1991 la 11 ani de o familie americană) 

 a păstrat legătura cu o parte din foștii lui „frați‖ de orfelinat; 

 a devenit un adevărat avocat al orfanilor; 

 a organizat conferințe despre evenimentele trăite în orfelinatul groazei 

din Sighet; 

 a apărut în documentarul „Puterea iubirii‖ semnat Morgan Freeman; 

- Vișinel Bălan (a absolvit Facultatea de Drept la Spiru Haret, UNATC, master în 

Științe Penale la Universitatea Dimitrie Cantemir, master în Asistență Socială și 

Grupuri de Risc la Universitatea București) 

 activist social pentru respectarea drepturilor copilului și a familiei; 

 tânărul care sfidează orice statistică; 

 tânărul care a refuzat să fie încă un copil pierdut pentru societate, așa 

cum l-au împins toți să devină; 

 tânărul care îți arată cum imposibilul poate deveni posibil și 

demonstrează faptul că orice schimbare majoră în societate începe cu 

acest principiu; 

 ajută alți tineri să nu-și piardă motivația de a lupta. 

 

2.6 Studiu de caz 

2.6.I. - Istoricul situației familiale a copilului: 

P.G. s-a născut într-o familie de rromi dezorganizată.  

Mama lui P.G. se numește M.G. Este cunoscută cu multiple episoade psihotice 

în antecedente, are vârsta de 34 ani și lucrează ca îngrijitoare atunci când nu este 

spitalizată.  

Tatăl adevărat nu a prezentat niciodată interes față de copil, el dispărând din 

viața copilului înainte ca acesta să se nască. 

C.T., concubinul mamei este alcoolic, are 43 ani și este fără ocupație. A fost 

eliberat de trei ani din penitenciar, unde a executat o pedepsă privativă de libertate 
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fiind condamnat pentru tâlhărie. De atunci nu are un loc de muncă stabil deoarece 

consumă alcool și merge beat la serviciu. Consumă și substanţe psihoactive. Ocazional 

execută lucrări de construcții. 

S.G., bunica maternă are 57 ani, suferă de obezitate de gradul II și este 

dependenţă de nicotină, nu a lucrat niciodată. Are alți 6 copii în afara doamnei M.G. 

Bunicul din partea mamei are vârsta de 71 și a fost lăutar.  

Bunicii concubinului F.T. și J:T: nu țin legătura cu familia din momentul 

arestării fiului lor. 

P.G. are 4 frați  și 2 surori de mamă. Un frate de 19 ani, lucrează la un service 

auto, al doilea are vârsta de 17 ani și lucrează ca ospătar, al treilea frate are 17 ani și 

este manipulant la un depozit de materiale de construcții, al patrulea frate de 10 ani 

este într-un centru de plasament. Cele două surori sunt gemene și au 8 ani fiind și ele 

la centrul de plasament. Deși 3 frați au locuri de muncă stabile, nu contribuie la 

cheltuielile familiei. 

2.6.II. - Definirea scopului evaluării: 

Această evaluare are la baza un scop didactic – educațional. A fost elaborată în 

scopul de a măsura nivelul de neglijență din partea familiei băiatului și de a identifica 

existența oricărui element de abuz fizico - emoțional asupra acestuia. 

2.6.III. - Prezentarea copilului și a problemei: 

NUME: P.G. 

DATA NAȘTERII: 08.04.1994 

P.G. a fost internat de la vârsta de 4 ani într-un centru de plasament. Mama îl 

vizita rar, cam o dată la 6 luni, iar frații nu l-au vizitat niciodată. La 7 ani când 

împlinea vârsta necesară pentru a fi înscris la școală a fost luat acasă.  

În prezent, la școală, copilul merge foarte prost îmbrăcat, nespălat, neîngrijit, 

hainele pe care le poartă au un miros urăt și fără pachet cu mâncare pentru pauza de 

masă. Are pentru vârsta lui o greutate mult scăzută. Nivelul de neglijență fiind ridicat 

se poate observa că nu are parte de îngrijire în familie. 

P.G. a avut mai multe tentative de a fugi de acasă cu gândul că se va putea 

descurca singur. Se ducea la un cunoscut, domnul E.T. mai în vârstă decat el, care 

locuia în același cartier, cu care putea comunica și la care găsea de fiecare dată sprijin. 
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Din dosarul asistentului social, domnul S.I. din cadrul Spitalului Clinic de 

Urgență pentru Copii M. S. Curie – Budimex București, în urma discuțiilor purtate cu 

dirigintele copilului aflăm faptul că P.G. are un comportament deviant tradus printr-un 

comportament agresiv, însoțit de un limbaj vulgar atât față de colegi, cât și față de 

profesori. Din fișa medicală reiese că suferă de bronșită astmatiformă și este hiperactiv 

datorită consumului de alcool de către mama biologică în timpul sarcinii. 

Ca urmare a dicuțiilor dintre familie și asistentul social de la Spitalul Clinic de 

Urgență pentru Copii M. S. Curie – Budimex București apare o altă cauză a 

comportamentului deviant al băiatului: - dificulttățile familiale. Acasă copilul nu e 

stimulat să aibă un comportament civilizat și nici nu are parte de dragostea membrilor 

familiei sale. Prin acest tip de comportament se impune în fața colegilor și a vecinilor 

din cartier. 

Concluzia analizei mediului familial este: - băiatul prezintă simptome create de 

neglijarea din cadrul familial.  

Supoziția asistentului social a fost confirmată de vecini, care au declarat că lui 

P.G. nu i se oferă îngrijirile necesare, atenție, sau afectivitate. 

Referatul de anchetă socială întocmit de către asistentul social relevă 

următoarele: 

a) Caracteristici biologice si fizice (date având ca sursă fișa medicală): 

 P.G. s-a dezvoltat normal, dar greutatea lui este sub limita vârstei; 

 are o stare de sănătate relativ bună, observându-se efectele bolilor din 

copilaria mică, cum  sunt leziuni care nu s-au vindecat normal și răceli 

netratate la timp; 

 bronșita astmatiformă se poate croniciza dacă nu este respectat 

tratamentul sub observația medicului specialist, prin recidivă se poate 

transforma în astm; 

 de la vârste fragede P.G. prezintă afecțiuni ale sistemului imunitar 

cauzate de lipsa de îngrijire și nutriția precară; 

 a fost internat de mai multe ori cu fracturi la membre având contuzii pe 

corp (fără a se ști clar proveniența acestora); 

b) Caracteristici cognitive (date având ca sursă discuțiile cu profesorii și dirigintele): 
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 P.G. are dificultăți în a reține noile cunostințe și în rezolvarea temelor 

primite la școală; 

 nu este atent la ore;  

 deranjează orele 

 nu are răbdare; 

 este indisciplinat; 

 a rămas corigent de mai multe ori; 

 a fost observată înclinația către educația artistică, însă nu a putut fi 

descoperită nici o modalitate de dezvoltare aptitudinală în acest sens. 

c) Relațiile copilului cu familia și cu mediul social: 

 Acasă, P.G. este maltratat deseori de către concubinul mamei pentru că îi 

dă bătăi de cap, îl face de rușine și îi aduce la ușă asistența socială ori 

corpul profesoral. Frații mai mari îl consideră doar o gură în plus de 

hrănit, nu îl ajută și il bat chiar dacă acesta ripostează. În familie băiatul 

nu are absolut nici o persoană care să-i ofere protecție. Bunicii din partea 

persoanei care trăiește în uniune consensuală cu mama biologică, nu vor 

să se implice în creșterea lui P.G. deoarece nu este nepotul lor și, pe cale 

de consecință nu au de ce să se ocupe de el. În situația în care este abuzat 

de către tată sau frați, mama este singura persoană din familie la care 

apelează (dacă nu este bolnavă). Este foarte aproape de abandonul 

școlar. Întrucât nu a putut să uite perioada petrecută la centrul de 

plasament și de aceea își trimite mama pentru vizita la fratele și 

surioarele gemene din centru, ba chiar le scrie din când în când. 

 Fiind violent P.G. nu are cu cine să se joace și nici prieteni de vârstă 

apropiată. 

 Se percepe ca fiind un copil rău, care nu merită dragoste. P.G. recurge 

adesea la violență încercând a nu se apropia de nimeni, doar ca să nu fie 

privit ca fiind o persoană vulnerabilă. 

 Băiatul are un cunoscut în cartier care îi oferă adăpost, mâncare și uneori 

îmbrăcăminte. La această persoană s-a refugiat atunci când a plecat de 

acasă și care îl îndrăgește pentru interesul său față de pictură.  
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2.6.IV. - Obiectiv general: - Scoaterea copilului din mediul familial nefavorabil și 

reintegrarea acestuia într-o familie cu asistent maternal.  

P.G. fiind afectat de neglijarea la care este supus are nevoie de o schimbare a 

mediului familial deoarece este supus abuzului fizic, emoțional,.  

Plasarea băiatului la o nouă familie cu asistent maternal ar contribui la 

dezvoltarea sa normală. 

2.6.V - .Obiective: 

 să i se ofere un mediu protector și afectivitate; 

 să i se acorde mai multă atenție; 

 să fie hrănit, spălat, îmbrăcat; 

 să frecventeze școala; 

 să aibă intrumentele necesare studiului: cărți, caiete, instrumente de scris și de 

desenat; 

 să se ridice nivelul notelor obținute; 

 să aibă parte de activități recreative. 

2.6.VI. - Nevoile și resursele copilului: 

P.G. își dorește să meargă la o familie care să-i acorde atenția cuvenită, unde să 

aibă haine curate, echipament spotiv și vopsele pentru desen.  

 - Copilul ar fi bucuros să meargă la școală, să picteze, să aibă prieteni cu care să se 

joace fotbal. 

 - Vrea ca mama biologică să-l poată vizita și ca ea să poată să discute cât mai des cu 

asistentul social.  

 - Fiind predispus la răceli, copilul trebuie să fie îmbrăcat corespunzător, cu haine care 

să-l protejeze bine.  

 - Să i se asigure o igienă corespunzătoare. 

De asemenea, să urmeze un program personalizat de nutriție pentru ca să ajungă 

la greutatea normală pentru un copil de vârsta lui. 

S.I., asistentul social, precizează că dacă i s-ar oferi condiții mai bune acesta e 

dispus să le accepte și să se schimbe, dar fără a uita de mama lui. 

Privit din punctul de vedere al copilului, abuzul poate fi considerat ca unul 

grav, întrucât P.G. din aceasta cauză suferă deseori.  
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Persoana de încredere în mediul familial este reprezentată de doamna M.G., 

mama băiatului, care deși nu a făcut nimic nimic pentru a schimba situația, datorită 

sănătății precare, i-a fost însă alături atunci când trebuia să îndure abuzul fizic din 

partea concubinului și uneori al fraților. 

În cazul lui P.G. asistentul social S.I. propune ca resursă importantă pe domnul 

E.T., pictor, singura persoană din mediul social față de care are deschidere. 

În mediul educațional, dirigintele reprezintă o persoană resursă, deoarece 

cunoaște bine situația copilului. Dirigintele a fost mereu deschis față de P.G. în dorința 

de a-l ajuta să avanseze în studii și să-și dezvolte aptitudinile artistice, talentul la artele 

plastice. 

2.6.VII. - Recomandări și definirea direcției de lucru 

Mediul în care trăia P.G. era unul inpropriu pentru dezvoltare. Nu avea în 

cadrul familiei exemplul pozitiv care să-l facă să înțeleagă că trebuie să aibă un 

comportament liniștit față de colegi pentru a-și face prieteni. A recurs la un 

comportament învățat în mediul familial, considerat normal (trebuia negreșit să se 

impună pentru a obține respect). Neglijența din copilăria mică o resimte accentuat în 

prezent când are cea mai mare nevoie de afectivitate, îngrijire, înțelegere și, din punct 

de vedere material, de hrană, îmbrăcăminte și condiții minime pentru a fi educat. 

Plasarea lui la o familie cu asistent maternal având domiciliul în comuna A. din 

județul I, a reprezentat o soluție de moment. P.G. a luat în greutate și a urmat un 

tratament pentru întărirea sistemului imunitar. Datorită alimentației naturale a scăpat 

de tuse și expectorații. A fost transferat la o școală din mediul rural, unde își are 

domiciliul asistentul maternal. Nu mai frecventează cursurile la aceeași școală din B. 

A învățat să-și ceară iertare când greșește. În pauze, se joacă fotbal împreună cu toți 

colegii și se simte foarte bine cu ei. A demonstrat că nu-i place să lovească pentru a 

câștiga respect. A înțeles că trebuie să ajute la treburile gospodăriei. Familiei 

asistentului maternal i-au mai fost încredințați alți trei copii. Dovedindu-se a fi un 

adevărat părinte de profesie, asistentul maternal îi tratează cu aceeași monedă și îi 

învață cu răbdare rostul lumii satului. Acum cei patru copii ajută împreună la 

grădinărit, precum și la creșterea animalelor și păsărilor. I-a fost foarte greu la început, 

dar apoi s-a deprins cu lucrul și este bucuros că poate fi de folos.  
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La orele de desen, profesorul arată întregii clase desenele lui P.G., le explică 

tuturor de ce sunt atât de reușite și îi întreabă pe care dintre acestea să le expună pe 

pereții școlii. Începe astfel să prindă contur stima de sine la acest copil, dar și încredere 

în fața colegilor. Atunci când s-a organizat o excursie cu întreaga clasă, asistentul 

maternal l-a trimis pe P.G. împreună cu ceilalți trei copii pentru ca aceștia să se 

împrietenească cu copiii din sat. 

Asistentul maternal sprijină reintegrarea lui P.G. în familia sa naturală ajutând-o 

pe mama copilului să-l viziteze lunar, de cele mai multe ori suportă cheltuielile cu 

transportul și o găzduiesc în propria casă. Doamna M.G., s-a simțit foarte îndurerată 

când i-a fost luat din nou copilul. Amândoi participă la întâlniri cu psihologul din 

cadrul DGASPC Jud. I. Terapia a fost centrată pe relaţia fiu - mamă, pe corecţia 

acestei relaţii pornind, în primul rând, de la atitudinea părintelui faţă de copil. Mamei i 

s-a explicat motivul comportamentului copilului în urmă cu câțiva ani. Doamna M.G. 

a conştientizat vina ‖familiei‖ pentru tot ce i s-a întâmplat fiului. Dorește acum să-l ia 

acasă, însă realizează cât de mult s-a schimbat în bine în noul mediu și ce om minunat 

este asistentul maternal. Sfătuită de acesta i-a promis copilului că va face tot posibilul 

să renunțe la concubin pentru a rămâne cu el. De asemenea, i-a mai zis că va căuta o 

cale de a fi din nou împreună. P.G. o iubește în continuare pe mama lui, îi scrie 

săptămânal despre progresele înregistrate și despre fiecare nouă prietenie legată. Îi plac 

oamenii satului pentru că sunt curați, corecți și omenoși, pentru aceștia nu ar vrea să se 

întoarcă la oraș.  

S-a integrat ușor în noua familie, care-i oferă multă atenție (aceeași atenție 

distribuită egal tuturor celor patru copii). Este ajutat la lecții și toți patru își fac 

împreună temele. Acum are cărțile și caietele necesare fiecărei materii. Profesorul de 

desen îl ajută cu foiile de desen, pensule și vopsele și îi trimite pictorului E.T. (vechiul 

sfătuitor al băiatului) poze cu lucrările cele mai reușite însoțite de apreccieri privind 

imaginația și stăruința de care dă dovadă. 

Asistentul maternal nu numai că permite specialiştilor din cadrul DGASPC Jud. 

I. supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor dar se 

interesează periodic de orice activitate integratoare pentru cei patru, de exemplu pentru 

P.G. dacă nu se organizează ateliere de pictură ori tabere de creație la care să poată 
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participa. Este mândru de fiecare pas înainte al băiatului și transmite autorităților 

informații despre fiece progres înregistrat. Dacă apare cea mică problemă cere 

îndrumare autorizată. Copii naturali ai asistentului maternal sunt plecați la muncă în 

străinătate și stabiliți departe de casă. Fiind informați despre cei patru noi frățiori 

atunci când vin în concediu aduc daruri pentru cei mici, făcându-i să se simtă ca într-o 

familie adevărată. Se simt tare atașați de P.G., dar tatăl îi mustră spunându-le deseori 

care este adevărata menire a asistentului maternal – ‖O formă de ocrotire temporară‖. 

La data când a aflat despre decesul doamnei M.G. s-a simțit copleșit de o mare 

responsabilitate a solicitat imediat sprijinul psihologului din cadrul DGASPC Jud. I., 

care a intervenit cu profesionalism. Cu toate acestea lucrurile s-au complicat. Copilul 

apăruse pe lista copiilor adoptabili. Asistentul maternal a observat însingurarea 

nefirească a băiatului, nici cu ceilalți trei nu mai comunica. La școală era mereu 

absent, deși zăcea în bancă. Nu mai ieșea în pauze și nici nu mai desena. Când colegii 

îl chemau la fotbal devenea agresiv. Școala redevenise din nou un chin. Asistentul 

maternal a plătit atunci intervenția unui psihoterapeut renumit din orașul D. la care se 

deplasa cu P.G. ori de câte ori era cazul. În acest caz intervenţia însemna, de fapt, 

multe fire de descâlcit, precum şi foarte multe atitudini de corectat. Avea nevoie de o 

supraveghere de lungă durată. Terapia a fost centrată pe relaţia copil - societate, pe 

corecţia acestei relaţii pornind, în primul rând, de la atitudinea copilului faţă de mediul 

social. I s-a explicat motivația comportamentului. Totuși rezultatele nu se iveau. Copii 

lui naturali solicitau ca băiatul să le fie trimis în străinătate pentru tratament 

specializat, ei s-ar fi ocupat bucuroși de tot ceea ce implica acest lucru. Daorită vârstei 

și a problemelor emoționale copilul devenise parte a listei copiilor greu adoptabili, iar 

asistentul maternal ar fi dorit chiar să-l adopte, uitând brusc care îi era menirea.  

Psihoterapia cu P.G. a durat mai mult de doi ani de zile. Psihologul l-a ajutat pe 

băiat: 

- să se accepte;  

- să-şi schimbe atitudinea faţă de ceilalți;  

- să înţeleagă şi să accepte experienţele care l-au traumatizat;  

- să accepte dispariția mamei.  

A fost deosebit de dificilă formarea unei atitudini noi faţă de toți ceilalţi (mai puţin 
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suspicioasă, mai puţin anxioasă, mai puţin agresivă). Amintirea anilor în care copilul 

nu a primit protecţie de la nimeni, ci doar învinuiri, nu a putut fi ştearsă cu uşurință și 

fără a-l revictimiza. Psihologul l-a învăţat pe P.G. comunicarea non-violentă, precum 

şi tehnici de autoreglare a emoţiilor. Treptat medicul a devenit pentru băiat demn de 

încredere și, ori de câte ori simte nevoia unui sprijin profesionist, îl caută singur. 

Recomandări: consider ca ar fi necesară o evaluare psihologică care să 

constate nivelul la care se află copilul din punct de vedere cognitiv, să se lucreze la 

acest punct de vedere și să facă terapie recuperatorie. 

 

2.7 Copilul maltratat – adopția ca formă de neglijare 

Maltratarea afectează un număr mare de copii fără apărare, prin diferite forme 

de privare. Ea îi afectează de asemenea și pe adulții care și-au trăit propriile 

neajunsuri, frustrări sau speranțe spulberate ca părinți. Maltratarea este un fenomen 

complex și întotdeauna generator de durere, care necesită o descriere amănunțită. 

Folosind cuvântul maltratare fac referire la părinții sau persoanele care îngrijesc 

copilul într-un asemenea mod în care îi produc acestuia vătămări fizice sau emoționale 

sau neglijează copilul într-un asemenea grad încât starea sănătății sale fizice sau 

emoționale, precum și dezvoltarea sa sunt în pericol. 

 Definiția pe care copiii o dau securității nu corespunde noțiunii de protecție, pe 

care o propun adulții, iar definițiile propuse de specialiști pentru noțiunile de abuz 

asupra copilului, abuzator și abuzat nu pornesc de la relatările experiențelor avute de 

copii, aceștia nefuncționând pentru sistemul de protecție ca surse de definiție, ci drept 

victime, iar opiniile lor fiind luate în considerare doar în măsura în care sunt în 

concordanță cu cele ale specialiștilor, adică ale adulților, ale căror competență și 

cunoaștere sunt considerate superioare celor ale copilului
59

. 

 Strategia pe care o propun specialiștii pentru reducerea abuzurilor asupra 

copiilor, prin filosofia protecției este recunoașterea copiilor ca activi, individuali și 

competenți și acordarea dreptului de participare a acestora la luarea deciziilor legate de 

bunăstarea lor. Este foarte important ca în acest proces sau în această relație copil-
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 D. Cojocaru, Copilăria, 42. 
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adult, copilul, beneficiarul serviciilor de îngrijire, să-și poată exprima opinia și să 

poată influența procesul de îngrijire
60

. 

Dacă un copil este neglijat o perioadă suficient de lungă, există posibilitate ca 

acesta să dezvolte un comportament agresiv, care,  de asemenea, poate predispune la 

abuz fizic. Nu reușim de fiecare dată să observăm adevărata suferință și disperare a 

copilului care nu mai are control asupra propriilor fapte. Astfel, copilul este lăsat să 

facă față singur și să se adapteze asupra acestor experiențe abuzive care vin din partea 

celor care se consideră a fi protectorii săi. 

O altă formă de neglijare este neglijarea emoțională pe care ar trebui să o 

recunoaștem, fără a fi în mod necesar să o asociem celei fizice. Părinții sunt incapabili 

să se angajeze într-o relație emoțională cu propriul copil și încearcă să compenseze 

acest fapt prin satisfacerea nevoilor materiale într-un mod exagerat. Abuzul emoțional 

este cel mai greu de definit dintre toate formele de maltratare. Pe scurt, poate fi definit 

ca o acțiune sau atitudine cronică a părinților care dăunează sau împiedică dezvoltarea 

unei imagini de sine pozitive a copilului. Abuzul emoțional nu are de-a face cu 

întâmplările izolate de respingere care pot fi întâlnite în marea majoritate a familiilor. 

Abuzul emoțional este diferit de cel fizic prin faptul că cel abuzat nu este în mod 

necesar conștient că a fost abuzat
61

. 

Copiii care sunt expuși acasă oricărei forme de maltratare, par supuși din nou 

abuzului și neglijării de către sistemul profesional. Anumite persoane ajung să lucreze 

prea mult într-un oficiu de servicii sociale și nu-și mai dau seama că presiunea 

volumului de muncă existent nu le permite analizarea suficientă a trăirilor și astfel se 

ajunge la situația în care se produce o continuitate a maltratării
62

. Identificarea 

simptomelor de abuz și neglijare nu este suficientă pentru acordarea ajutorului adecvat. 

Indiferent cu ce tip sau grad de maltratare ne confruntăm, o condiție a rezolvării 

cazului este profunda evaluare a îngrijirii copilului. 

Pentru a fi în stare să înțelegem și să acceptăm atât copilul cât și legătura 

acestuia cu părinții, trebuie să fim capabili să trăim viața copilului din noi înșine. 

Copilul trebuie să se raporteze la o întreagă lume de adulți. Fiecare din noi am simțit la 
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un moment dat dependența de părinții noștri sau alte persoane adulte. Durerea, furia și 

dezamăgirea, precum și trăirea momentelor de acceptare, bucurie și siguranță au fost, 

de asemenea, părți ale copilăriei noastre. 

Lucrul în domeniul maltratării copilului reprezintă mult mai mult decât o 

provocare emoțională; reprezintă și o provocare intelectuală. Aceasta are de-a face cu 

un anumit set de probleme. Este necesar să ne formăm o anumită cultură, în mediul 

nostru profesional, prin care să recunoaștem faptul că asemenea reacții emoționale sunt 

absolut normale. Este deosebit de important să înțelegem că este perfect profesională 

încercarea de a-ți cunoaște propriile sentimente cu scopul de a rămâne cât mai rațional 

posibil. 
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Capitolul 3: Copilul și forme de protecție 

 în Sfânta Scriptură și în Magisteriul Bisericii 

 

Sfânta Scriptură şi Magisteriul asumă şi extind motivele raţionale prin care 

părinţii sunt primii educatori ai propriilor copii. "Dumnezeu i-a creat bărbat şi femeie 

iar iubirea lor reciprocă este o imagine a iubirii absolute şi statornice cu care 

Dumnezeu îl iubeşte pe om‖
63

. 

În ceea ce privește copiii defavorizați, aceștia trebuie ocrotiţi şi protejaţi prin 

orice metode legale,cea mai importantă dintre acestea fiind cea a adopţiei. Ocrotirea 

copilului este un concept care nu interesează doar din punct de vedere legislativ, 

importanța sa fiind subliniată şi de Biserică. Interesele copilului trebuie să fie pe 

primul plan indiferent de ce măsură legală de protecţie se ia. Ocrotirea interesului 

copilului nu exclude ocrotirea intereselor părinţilor, de aceea, înainte de luarea oricărei 

măsuri legale de protecţie, se încearcă restabilirea legăturilor cu părinţii biologici. 

Adopţia este un fenomen încurajat chiar de legislaţiile multor state, pentru că, 

spre deosebire de alte mijloace de protecţie a copilului lipsit de îngrijirea părintească, 

adopția oferă copilului o familie în adevăratul sens al cuvântului. Multe familii nu au 

norocul să poată avea un copil, chiar dacă şi-l doresc foarte mult, recurgând la 

procedura adopţiei, asumându-şi dificila responsabilitate de a-l creşte şi educa aşa cum 

părinţii biologici nu au reușit să o facă. Adopţia este astăzi o soluţie având în vedere 

numărul mic de copii, impus atât de gradul de confort evoluat din familii, cât şi de 

modernizarea gândirii şi activităţilor femeii moderne, dar şi de numărul mare de 

divorţuri existent la ora actuală. 

În dreptul roman, normele care au guvernat familia au fost rezultatul unor 

cutume care îşi aveau originea în credinţele religioase. Familia presupunea astfel o 

putere, puterea şefului de familie (pater familias)
64

. Adopţia a fost şi în trecutul mai 
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 Catehismul Bisericii Catolice nr. 1604. 
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 Cuvântul pater desemna un bărbat independent, şef al unui grup familial, dar şi un bărbat care nu avea copii, 
nu era căsătorit sau era la o vârstă care nu-i permitea să se căsătorească. Această noţiune desemna nu atât 
tatăl, cât persoana puternică autoritară – R. Gidro, O. Mihuţiu, Drept privat roman, Cluj-Napoca 1996,  88. 
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îndepărtat o măsură folosită în diverse scopuri. Astfel, la romani persoana adoptată era 

considerată un adevărat fiu al adoptatorului, fiind utilizată chiar de împăraţi pentru 

păstrarea numelui şi în vederea transmiterii ereditare a demnităţii imperiale. Adopţia 

era permisă la romani pentru că scopul căsătoriei era de fapt asigurarea de urmaşi 

(liberorum querendum causa)
65

. 

În cazul în care familia nu putea avea descendenţi, putea să înfieze, urmaşii 

având aceleaşi drepturi ca şi copiii fireşti. În timpul lui Iustinian, adopţia se făcea 

printr-o simplă declaraţie înaintea autorităţii publice. Această măsură era adopţia cu 

efecte restrânse pentru că adoptatul păstra legătura şi cu familia de origine. Dacă 

adoptatul era o persoană independentă, persoana adoptată trecea cu tot patrimoniul, 

inclusiv cu persoanele aflate sub autoritatea sa, sub autoritatea noului cap de familie
66

. 

Adoptatorul (adrogatul) trebuia să fie de sex masculin, să nu aibă copii şi nici 

posibilitatea de a avea copii. Adoptatul (adrogantul) trebuia să fie o persoană 

independentă şi capabilă
67

. 

În Roma Antică, adopţia băieţilor era mai des întâlnită decât în cazul fetelor, 

mai ales în clasa bogată. Adopţia servea atât realizării legăturilor în familie, cât şi 

formării unor importante alianţe. În perioada imperială, adopţia era un mecanism prin 

care se realiza succesiunea împăratului. Familiile romane erau constrânse să nu aibă 

mai mult de 3 copii. Pentru familiile cu mai mulţi copii, dar care nu aveau băieţi, 

adopţia era unica soluţie salvatoare. Băiatul adoptat era de obicei cel mai în vârstă care 

dădea dovadă de calităţi deosebite şi era sănătos. Adopţia era o înţelegere foarte 

profitabilă din punct de vedere financiar şi de aceea calitatea copilului trebuia să fie 

dovedită. Adopţia nu era secretă şi nu era considerată ruşinoasă şi, de asemenea, nu se 

cerea copilului adoptat să rupă legăturile cu familia sa
68

. 

Probabil cea mai faimoasă adopţie în Roma a fost cea a lui Augustus Caesar. 

Născut ca Gaius Octavius, el a fost adoptat de un unchi. În Imperiul Roman, adopţia 

era cea mai obişnuită metodă de a succede la tron fără a se folosi forţa fizică. Al doilea 

împărat, Tiberius, a fost adoptat de Augustus care a impus o tradiţie ca împăratul care 
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nu avea copii să adopte un succesor. În Franţa, împăratul Napoleon, din dorinţa de a 

lăsa moştenitori la tron, a introdus adopţia în Codul Civil, înainte această măsură 

nefiind practicată. Ulterior, s-a acceptat chiar adoptarea publică de către naţiune
69

. 

 

3.1 Copilul în Sfânta Scriptură 

În Creştinism, raportul dintre copii şi părinţi are ca temelie Vechiul Testament. 

Conform acestuia, copilul este un dar de la Dumnezeu și trebuie să devină un adult. 

Prin urmare, interesul acordat copilului este orientat spre acest scop: ―Isav a zis: Cine 

sunt aceștia? Zis-a Iacov: Copiii cu care a miluit Dumnezeu pe robul tău‖(Gen. 33, 5). 

Iubirea lui Iacov față de Benjamin, cel mai mic copil al său, se potrivește doar cu milă 

simțită pentru copiii care sunt victime ale războiului și foametei. Iată de ce, cea mai 

gravă pedeapsă pe care o pot aștepta vrăjmașii este ca să vadă copiii zdrobiți sub ochiii 

părinților. 

Omul, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, "singura creatură de pe 

pământ pe care Dumnezeu a voit-o pentru ea însăşi"
70

, încă de la naştere depinde de 

îngrijirea părintească. Deşi are privilegiul de a se bucura încă din momentul conceperii 

sale de demnitatea de persoană umană, demnitate care trebuie să fie protejată și 

recunoscută, este de înțeles că omul are nevoie de timp şi de sprijin pentru a ajunge la 

perfecţiunea deplină. 

Printre numeroasele şi utilele învăţături pe care le cercetăm în Sfânta Scriptură 

este şi aceea despre familie ca nucleu al societăţii. Astfel aflăm că încă de la început, 

familia este un aşezământ rânduit de Dumnezeu şi că datează încă de la crearea 

primilor oameni, creaţi în mod special şi binecuvântaţi să fie rodnici, să se înmulţească 

şi să umple pământul şi să-l stăpânească. Prin cuvintele: ―Creşteţi şi vă înmulţiţi şi 

stăpâniţi pământul‖ (Facere 1, 28), Creatorul înzestrează familia cu un caracter sacru. 

Această conștiință s-a păstrat de altfel şi la popoarele păgâne care socoteau viaţa 

familială în strânsă legătură cu divinitatea, iar ocrotirea acesteia era încredinţată unei 

anume zeităţi. 
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Primul capitol din Biblie ne arată că Dumnezeu dorea ca omul și femeia să fie 

rodnice, să se înmulțească și să umple pământul.  Aceasta înseamnă că nașterea 

copiilor a făcut parte din planul lui Dumnezeu de la început.  Copiii vin ca o 

binecuvântare din partea lui Dumnezeu.  Oferindu-le oamenilor puterea de a deveni 

mai numeroși, Dumnezeu le dă harul extraordinar de a aduce în lume ființele, imagini 

ale Lui. 

Poporul evreu considera că Dumnezeu, în marea Lui înțelepciune, a creat-o pe 

Eva din coasta lui Adam; a creat-o ființă cugetătoare, făcând-o desăvârșită și întreagă, 

asemenea bărbatului, adică rațională, capabilă să fie alături de bărbat în toate 

împrejurările vieții. Femeia trebuia să nască copii, ca astfel să perpetueze neamul 

omenesc; aceasta nefiind o deosebire ființială, ci mai degrabă o binecuvântare, spre 

binele comun al celor doi: bărbat si femeie. Dumnezeu este implicat în concepția și 

nașterea copiilor. În Psalmul 139, David meditează asupra modului în care Dumnezeu 

l-a format, în timp ce era în pântecele mamei sale.  Domnul nostru este cel care dă 

viață copiilor.  Eva a exclamat minunat la nașterea primului ei fiu: "Am născut un om 

cu ajutorul Domnului‖. (Geneza 4,1) 

Familia a însemnat dintotdeauna, încă de pe vremea părinţilor noştri Adam şi 

Eva, o adevărată celulă de regenerare a societăţii prin naşterea de copii dar şi prin 

creşterea şi educarea acestora. Tocmai de aceea Sfânta Scriptură consideră copiii drept 

un dar de la Dumnezeu şi o binecuvântare a familiei (Ps. 126, 3). În planul lui 

Dumnezeu, copiii trebuiau să crească. Misiunea omenirii este de a umple pământul și 

de a-l supune.  Această lucrare nu poate fi realizată de copii: copilul este chemat să se 

dezvolte astfel încât planul lui Dumnezeu să fie împlinit. 

Cum naşterea copiilor reprezintă o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, 

părinţilor le revine una dintre cele mai importante sarcini: creşterea şi educarea 

urmaşilor urmând și împlinind poruncile lui Dumnezeu şi cu idealul societăţii. De 

aceea, în cărţile Vechiului Testament, întâlnim îndemnuri şi sfaturi care să conducă la 

o viaţă de familie armonioasă sub toate aspectele ei. Acestea sunt adevărate principii 

care stau la temelia dezvoltării şi desăvârşirii vieţii familiale. 

https://www.crestinortodox.ro/morala/70872-egalitatea-dintre-barbat-si-femeie
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După începerea întemeierii de familii și nașterea de fii și fiice, structura 

firescului uman numită famile, a început să primească binecuvântarea prin mâna 

părinţilor, prin patriarhii Vechiului Testament. 

În ceea ce privește cărțile Sfintei Scripturi cu privire la termenul de copil, 

întâlnim prezentat în Vechiul Testament că viaţa umană se află în condiţii de mare 

precaritate atunci când intră în lume şi atunci când iese din timp pentru a trece în 

veşnicie. Existenţa oricărui individ, încă de la originile lui, este în planul lui 

Dumnezeu: ―Înainte să te plăsmuiesc în sânul mamei tale te-am cunoscut şi înainte să 

ieşi din pântece te-am sfinţit” (Ier 1,5). 

În ziua de astăzi este degradat dreptul fundamental la viaţă al unei mari mulţimi 

de fiinţe umane slabe şi neajutorate. Viaţa omului provine de la Dumnezeu, e darul lui, 

chipul şi pecetea Lui, participarea la suflarea Lui, este viaţa. De aceea Dumnezeu este 

singurul stăpân al acestei vieţi: omul nu poate dispune de ea. Din sacralitatea vieţii 

izvorăşte inviolabilitatea ei, înscrisă de la origini în inima omului şi în conştiinţa lui.  

 În cartea profetului Osea este aratată dragostea fidelă a lui Dumnezeu față de 

copiii săi. Copilul se bucură de această dragoste care nu cunoaște limite. Osea este 

îndemnat de Dumnezeu să ia de soție o femeie pe nume Gomer. Căsnicia profetului cu 

această femeie necredincioasă și obișnuită cu păcatul curviei, devine o reflexie a 

tragediei pe care o traiește Dumnezeu în relația Lui cu nestatornicul și necredinciosul 

Israel.  

În urma acestei căsătorii iau naștere trei copii. Este o realizare uimitoare faptul 

că Dumnezeu în mod persistent alege să fie Dumnezeul nostru indiferent de ce anume 

am făcut sau ce am fost. Este cu adevărat o dragoste uimitoare. Ne putem îndepărta 

atât de mult de El încât nu mai preţuim faptul că suntem aleşi de El, devenim 

incapabili să ne mărturisim păcatul. Deşi am dori să ne-ntoarcem la acea inocenţă, 

inimile noastre împietrite nu sunt în stare să se schimbe. Am ales să dezvolt și această 

temă a profetului Osea, care se regăsește de asemeni în Ier 2 şi 3; Ez 16 şi 23; Is 54 şi 

62; şi Cântarea Cântărilor pentru a arăta că legătura nupţială dintre bărbat şi femeie 

într-o formă atât de măreaţă şi  profundă este adesea rechemată de Vechiul Testament 

ca simbol al raportului de iubire dintre Dumnezeu şi poporul său. La fel cum 
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Dumnezeu a avut în grijă poporul său, la fel bărbatul și femeia uniți prin sacramentul 

căsătoriei, trebuie să își dezvolte armonios copilul, rodul căsătoriei lor. 

 Cea mai de preț îndatorire pe care o au părinţii în educarea copiilor este 

cultivarea spirituală a acestora, fiindcă, după cum ni se spune în Cartea Proverbelor (3, 

14-15), ―dobândirea înţelepciunii e mai scumpă decât argintul şi preţul ei e mai mare 

decât al celui mai curat aur. Ea este mai preţioasă decât pietrele scumpe.‖ Cine nu își 

dă seama de această datorie nu numai că îşi neglijează copiii, ci săvârşeşte cu adevărat 

o mare nedreptate în faţa societății în care trăieşte. De aceea Sfânta Scriptură îi 

condamnă pe aceşti aşa-zişi părinţi: ―Ruşine tatălui este fiul neînvăţat, iar când este o 

fiică, ea s-a născut spre paguba părintelui său‖ (Sirah 22, 3). 

Dar toate aceste sfaturi care trebuie urmate pentru o bună creştere a copiilor nu 

au nicio valoare dacă nu sunt însoţite şi de exemplele proprii ale părinţilor. În primul 

rând copilul nu trebuie să observe niciun fel de diferență între cuvântul şi fapta celui 

care îl educă, altfel spusele părinţilor nu vor avea nicio influenţă asupra sa. În al doilea 

rând părinţii trebuie să fie insistenți şi să îşi supravegheze atent şi continuu copiii 

pentru că „copilul lăsat în voia lui ajunge rău-crescut‖, după cum ne spune din nou 

cartea Sirah (30, 8). 

Biblia ne spune și despre păcatul copiilor. Sfânta Scriptură nu idealizează 

copiii, așa cum avem înclinația adesea să credem: ―Am socotit să nu mai blestem 

pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din 

tinerețile lui și nu voi mai pierde toate vietățile, cum am mai făcut‖ (Geneză 8, 21). 

Biblia ne permite să facem față situației copiilor în legătură cu păcatul.  În același 

timp, când ne arată realitatea, ne dă speranță. Păcatul a afectat serios creația lui 

Dumnezeu, dar nu a distrus-o: omul este chemat întotdeauna să umple pământul, copiii 

sunt întotdeauna o binecuvântare de la Dumnezeu. 

Viaţa omului este cel mai mare bun pe care cu toţii trebuie să-l ocrotim. Fructul 

zămislirii umane, încă din primul moment al existenţei sale, pretinde respect 

necondiţionat; adică a fi respectat şi tratat ca persoană şi a i se recunoaşte drepturile 

persoanei, în mod principal, dreptul inviolabil la viaţă al oricărei fiinţe umane 

nevinovate. 
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Revelaţia Noului Testament confirmă recunoaşterea necontestată a valorii vieţii 

încă de la începuturile ei. Valoarea persoanei, încă de la zămislire, este evidenţiată şi 

mai mult, este celebrată în timpul întâlnirii dintre Fecioara Maria şi Elisabeta şi între 

cei doi prunci pe care ele îi poartă în sânul lor. Tocmai aceşti copii sunt cei care 

dezvăluie sosirea erei mesianice: la întâlnirea lor începe să acţioneze puterea 

răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu printre oameni. 

După cum în cadrul Bisericii se urmăreşte curăţirea sufletului de păcate şi 

sfinţirea credincioşilor prin învăţătură, prin rugăciune şi prin Sfintele Taine, tot aşa şi 

în cadrul familiei, care este chipul Bisericii, părinţii au datoria de a-i apăra pe copiii lor 

de toate primejdiile aduse de păcat, lucru ce se poate realiza doar printr-o educaţie 

religios-morală şi socială sănătoasă. Mântuitorul însuşi a iubit copiii şi i-a numit 

moştenitori ai Împărăţiei lui Dumnezeu: ―Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la Mine, că 

a unora ca aceștia este împărăția cerurilor‖(Matei 19, 14). 

În evanghelia dupa Matei ni se prezintă la un moment dat un fapt inedit în care 

Isus îi prezintă pe copii într-o lumină destul de negativă: ―Dar cu cine voi asemăna 

neamul acesta? Este asemenea copiilor care șed în piețe și strigă către alții‖(Mt. 11, 

16). În oricare altă parte a evangheliilor, copiii fac obiectul unor considerații pozitive. 

Niciodată în evanghelii copilul nu este prezentat ca obiect de imitație pentru calitățile 

sale morale. 

În evanghelia lui Marcu(10, 14-15) și Luca(18, 16-17) este reprezentativ un 

cuvânt care justifică accesul liber al copiilor la Isus prin faptul că împărăția lui 

Dumnezeu este ―asemenea‖ lor. În plus Isus adaugă: ―Adevărat grăiesc vouă: Cine nu 

va primi împărăția lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea‖(Luca 18, 17). Acesta 

reprezintă un simbol prin care copilul intervine. Copilul reprezintă astfel tipul 

credinciosului, care are încredere în părinții săi, mai mare decât în el însuși. Astfel 

devine pe plan religios cel care intenționează să împlinească voia lui Dumnezeu care 

guvernează lumea și conduce oamenii spre perfecțiunea pe care o dorește pentru ei. 

Este de asemenea ca un simbol faptul că, copilul apare într-o altă scenă, când 

Isus, pentru a contracara ambiția discipolilor săi, cheamă pe un copil și îl pune în 

mijlocul lor: ―Oricine va primi, în numele Meu, pe unul din acești copii pe Mine mă 

primește‖(Marcu 9, 37).  Învățătura pe care evanghelistul o prezintă în acest pasaj este 
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copilul adult. Dacă cineva dorește să ajungă la măreția adevărată, cea pe care 

Dumnezeu o măsoară, trebuie să ajungă în viața sa și în inima sa. Uneori înțelegem 

greșit acest termen; ei nu sunt copii, deoarece trăsăturile care îi caracterizează se aplică 

numai adulților. 

 

3.2 Copilul în Magisteriul Bisericii 

Nu este deloc greu de înţeles de ce Magisteriul Bisericii a spus atât de des: 

"Părinţii sunt primii şi principalii educatori ai copiilor lor"
71

. Acesta este un drept şi o 

datorie care au prins rădăcini profunde în legea naturală. Prin urmare, oricine poate 

înţelege că este nevoie de continuitate între transmiterea vieţii umane şi 

responsabilitatea educării propriilor copii. Ideea că părinţii nu mai au obligaţii faţă de 

copiii lor din momentul în care i-au adus pe lume, sau că funcţia lor s-ar putea limita la 

grijă faţă de nevoile lor fizice, fără a avea în grijă și aspectele intelectuale, morale, etc., 

trezeşte în noi o adevărată respingere. Rădăcina acestei respingeri este că raţiunea 

umană naturală consideră familia ca primul loc pentru primirea şi dezvoltarea vieţii. 

Familia este locul privilegiat pentru educaţia copiilor. Exortaţia apostolică 

despre obligaţiile familiei creştine în lumea de astăzi, a papei Ioan Paul al II-lea, 

Familiaris Consortio, consideră dreptul şi datoria educaţiei ca fiind esenţiale părinţilor 

în legătură cu transmiterea vieţii, originare şi primare în comparaţie cu misiunea 

educativă a altora, de neînlocuit şi inalienabilă pentru că nu poate fi încredinţată cu 

totul altora şi nici copiată de alţii
72

.  

În ceea ce priveşte transmiterea valorilor, familia, este într-adevăr cea care 

răspunde de dezvoltarea umană, fiind cea mai completă şi cea mai bogată; de aceea 

educaţia copiilor cu privire la valorile creştine precum: pacea, libertatea, ascultarea şi a 

celorlalte valori, trebuie să fie o angajare constantă şi convingătoare a părinţilor. 

Familia reprezintă fără îndoială locul privilegiat pentru educaţia copiilor. Ea are un rol 

important în câmpul educativ, nu numai pentru că părinţii îşi pot exercita rolul 
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autorităţii, trăit ca slujire, dar şi pentru că este locul unde pot fi experimentate valorile 

şi principiile cele mai profunde. 

Fecunditatea este rodul şi semnul iubirii conjugale, mărturia vie a deplinei 

dăruiri reciproce a soţilor: adevăratul cult al iubirii conjugale şi întreaga structură 

familială care se naşte de aici, fără a trece cu vederea alte scopuri ale căsătoriei, tind 

să-i determine pe soţi în a fi dispuşi cu tărie de suflet, să coopereze cu iubirea 

Creatorului şi Mântuitorului, care prin ei înmulţeşte şi îmbogăţeşte mereu familia sa
73

. 

Fecunditatea iubirii conjugale nu se restrânge deci la procrearea copiilor (chiar 

dacă aceasta este înţeleasă în dimensiunea sa specific umană) ci se lărgeşte şi se 

îmbogăţeşte cu toate acele roade al vieţii morale, spirituale şi supranaturale pe care 

tatăl şi mama sunt chemaţi să le dea copiilor, iar prin copii Bisericii şi lumii. Pentru 

faptul că iubirea soţilor este o participare specifică la misterul vieţii şi al iubirii lui 

Dumnezeu însuşi, Biserica ştie că a primit misiunea specială de a păstra şi a apăra 

demnitatea înaltă a căsătoriei, şi responsabilitatea extrem de mare a transmiterii vieţii 

umane. 

Progresul ştiinţific şi tehnic pe care omul contemporan îl realizează mereu 

pentru dominarea naturii, nu măreşte numai speranţa de a crea o nouă omenire mai 

bună, însă provoacă mai mult o îngrijorare tot mai mare pentru viitor. Unii se întreabă, 

dacă e bine să trăieşti ori ar fi fost mai bine de a nu se fi născut; se îndoiesc dacă este 

permis să aducă pe alţii la viaţă, din moment ce aceştia poate vor blestema propria lor 

viaţă într-o lume crudă, ale cărui cruzimi încă nu pot fi prevăzute. Alţii se gândesc că 

sunt singurii beneficiari ai avantajelor tehnicii şi exclud pe alţii cu mijloace 

anticoncepţionale, sau cu alte metode chiar mai rele. Mulţi sunt încătuşaţi de 

mentalitatea de consum şi având preocupare unică de continuă creştere a bunurilor 

materiale, sfârşesc prin a nu mai înţelege nimic, refuzând astfel bogăţia spirituală a 

unei noi vieţi umane. Motivul ultim al acestei mentalităţi, este absenţa lui Dumnezeu 
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din inima oamenilor, a lui Dumnezeu a cărui iubire singură este mai mare decât toate 

îngrijorările lumii şi care le poate învinge pe toate
74

. 

Mai mult ca niciodată, astăzi, se simte nevoia de a reevalua rolul educativ al 

părinţilor fie ca şi o contribuţie la echilibrul personal al copiilor, fie ca şi exemplul 

oricărei alte formări. Dacă în trecut era un fapt prevăzut, adică familia simţea foarte 

puternic această responsabilitate, astăzi, se poate observa că familia trăieşte o perioadă 

de criză chiar şi în domeniul formativ. Într-adevăr, actuala transformare a modelelor şi 

a comportamentului conjugal şi familial, se dezvoltă în situaţii adesea jenante şi de 

nesiguranţă, care creează nelinişte şi înmulţesc conflictele; situaţii de criză, 

determinante nu numai de cauze externe, dar şi de cauze interne familiei însăşi, care 

fac tot mai grea convieţuirea, dialogul şi, prin urmare, raportul educativ cu copiii
75

. 

Există părinţi care sunt obligaţi să desfăşoare o muncă excesivă, pentru a face 

faţă cheltuielilor familiei, petrecând cea mai mare parte a timpului în afara casei. Mulţi 

părinţi şi copii astăzi îşi petrec multe ore în afara casei, experimentând realităţi 

diferite, care pot crea diverse tensiuni. Există apoi, o nesiguranţă crescândă a părinţilor 

în faţa lumii care se transformă: libertatea obiceiurilor, bunăstarea, căutarea plăcerii şi 

a distracţiei etc. Mulţi părinţi se simt nepregătiţi să înfrunte aceste probleme, care 

devin vitale pentru copiii lor. Chiar şi multe rezultate ale psihiatriei spun, în mod clar, 

că tulburările personalităţii apar cel mai frecvent la subiecţii proveniţi din familiile 

despărţite sau incomplete. Cu cât  familia se împrăştie, cu atât este mai dificil să se 

menţină sau să atingă integritatea persoanei copilului. 

Prin iubire copilul învaţă şi îşi însuşeşte alte valori, care sunt constitutive iubirii 

însăşi: respectul faţă de ceilalţi, blândeţea,etc. , care dobândesc un echilibru în 

creşterea lui.  

Elementul cel mai radical al obligaţiei educative a părinţilor este iubirea paternă şi maternă; 

aceasta îşi găseşte împlinirea în munca educativă în care vrea să desăvârşească angajarea în 

serviciul vieţii: iubirea părinţilor din izvor devine sufletul şi chiar norma care inspiră şi 

conduce acţiunea educativă concretă, îmbogăţind-o cu acele valori de gratitudine, 
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perseverenţă, bunătate, slujire şi spirit de sacrificiu, care toate sunt cel mai preţios rod al 

iubirii
76

. 

Adevărata libertate este atmosfera ideală pentru o creştere sănătoasă a 

personalităţii fiecăruia. Acest lucru este important mai ales în acele familii unde există 

mai mulţi copii, care au nevoie de educaţie. Este inutil să se dea chiar şi cele mai 

înţelepte învăţături, dacă apoi lipseşte tocmai acea atmosferă de libertate capabilă de a 

forma persoana să se integreze bine, persoană care să nu fie constrânsă să trăiască 

conflicte radicale. În primii ani ai vieţii, le revine părinţilor sarcina de a face alegeri 

pentru copiii lor, dar în perioada creşterii lor, astfel de alegeri vor fi motivate nu numai 

pentru a justifica intervenţiile săvârşite de părinţi, ci şi pentru a întări copiii, pentru a 

menţine în ei acel echilibru sănătos şi pentru a putea înfrunta situaţii noi, probleme, 

conflicte şi chiar eventuale frustrări.  

Întrebarea referitoare la copii şi la educaţia lor este strâns legată de 

consimţământul conjugal de făgăduinţă de iubire, respect şi fidelitate până la moarte. 

Primirea şi educarea copiilor, care sunt două din finalităţile principale ale familiei, 

depind de modul în care se respectă acest angajament. 

Naşterea unei fiinţe umane pare să fie uneori o simplă dată statistică. Desigur, 

naşterea unui copil înseamnă, pentru părinţi osteneli ce vor veni, pot trezi în ei ispita 

de a nu mai dori altă naştere. În unele medii sociale şi culturale această ispită devine şi 

mai puternică. În acest caz copilul nu mai reprezintă un dar? El vine pe lume doar 

pentru a lua şi nu pentru a dărui? Iată câteva întrebări îngrijorătoare, de care omul 

contemporan nu se eliberează cu uşurinţă. 

Trebuie luat în consideraţie faptul că, copilul reprezintă un element al binelui 

comun fără de care comunităţile umane s-ar dezagrega şi ar risca să piară. Copilul se 

dăruieşte pe sine fraţilor şi surorilor, părinţilor săi, întregii familii. Viaţa sa devine un 

dar pentru înşişi autorii vieţii, care nu vor putea să nu simtă prezenţa copilului lor, 

participarea sa la existenţă, la aportul pe care îl aduce binelui comun şi comunităţii 

familiei. 
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Concluzii 

 

Personal, consider că pentru finalizarea unei adopții există câteva elemente 

importante. În primul rând susținere din partea familiei extinse, copilul să aibă situație 

juridică foarte clară, iar procedura prin care copilul devine adoptabil să devină mai 

simplă, deoarce, altfel, copilul pierde din șansele de a avea cu adevărat o familie. 

Procedura de adopție ar trebui simplificată deoarece aceasta reprezintă uneori un factor 

descurajant pentru persoanele sau familiile care iau decizia de a adopta. 

Pentru ca adopţia să fie una reuşită, consider că cea mai importantă este 

evaluarea corectă a familiilor potenţial adoptive. Foarte importante sunt și promovarea 

adopţiilor de succes şi scoaterea în evidență a calităţilor copiilor din sistem, acestea 

putând contribui la reducerea prejudecăţilor şi a rezistenţei societăţii faţă de ideea de 

adopţie. Mesajele pe această temă ar trebui transmise, din perspectiva familiilor 

adoptatoare atât pe căile clasice, televiziune, cât şi online, sau prin intermediul 

serviciilor medicale şi a celor sociale. 

În privinţa procesului de adopţie, sugerez reducerea intervalelor de timp dintre 

diferitele etape, simplificarea procedurilor din cadrul serviciilor publice specializate, 

existenţa unor complete de judecată specializate în adopţie, creşterea transparenţei 

sistemului și extinderea perioadei de valabilitate a atestatului de familie adoptatoare. 

Actorii sistemului de protecție, în special resursele umane angajate în 

DGASPC-uri trebuie controlate, supravegheate și evaluate periodic. Persoanele 

dovedite legal ca fiind vinovate din culpă să fie eliminate din sistem și făcute 

cunoscute public prin mass-media atât la nivelul comunităților, cât și la nivelul întregii 

țări. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială să elaboreze o Listă a rușinii 

cu aceste persoane vinovate pe care să o posteze pe site-ul instituției, după ce a 

publicat în prealabil o listă cu oamenii de bază ai sistemului și succesele lor. 

Lucrările de investiții asumate prin proiectele de construcții ori de modernizare 

a centrelor, achizițiile de servicii (medicale, educaționale, pază, catering ș.a.) precum 

și achizițiile de produse (medicamente, mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole 

de igienă etc.) este necesar să fie monitorizate strict de către o autoritate publică la 
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nivel național. Poate o soluție ar fi crearea unui corp specializat de ingineri 

constructori în subordinea Ministerului Apărării Naționale 

De asemenea, Biserica are rolul ei deosebit de important în creșterea și educarea 

copiilor în concordanță cu învățăturile Sfintei Scripturi. Principala şi cea mai 

folositoare învăţătură dată de Sfânta Scriptură este aceea despre familie ca nucleu al 

societăţii. Prin urmare, cum naşterea copiilor reprezintă o binecuvântare 

dumnezeiască, părinţilor le revine una dintre cele mai importante sarcini și anume 

creşterea şi educarea urmaşilor în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu şi cu 

idealul societăţii. Dacă toate aceste sfaturi pe care le dau părinții sunt însoţite şi de 

exemplele proprii atunci se clădește o familie care trăiește în perfectă armonie cu 

cuvântul lui Dumnezeu.  

Dumnezeu dă un viitor copiilor, de aceea ei nu trebuie împiedicați să vină la 

Isus. Omul este chemat în permanență să umple pământul; astfel copiii sunt 

întotdeauna o binecuvântare de la Dumnezeu. Copilul este următorul pe care trebuie să 

îl iubim ca și pe noi înșine. Cu cât este mai vulnerabil, cu atât copilul are nevoie de 

dragostea noastră; de aceea trebuie să ne angajăm în favoarea sa pentru ca el să crească 

și să trăiască planul lui Dumnezeu pentru el. 
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