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Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe  
baza carora se realizeaza potrivirea teoretica. Criterii  

pentru adoptii 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 6 aprilie 2012  

In temeiul art. 29^3 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei,  
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr.  
274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii,  
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
secretarul de stat al Oficiului Roman pentru Adoptii emite prezentul ordin.  

Art. 1 
Se aproba Criteriile pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica initiata de Oficiul 
Roman pentru Adoptii, prevazute in anexa nr. 1, precum si Criteriile utilizate in potrivirea 
teoretica a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare la nivelul directiilor generale de 
asistenta sociala si protectia copilului, prevazute in anexa nr. 2. 

Art. 2 
Pentru aplicarea criteriilor prevazute la art. 1 se aproba modelul si continutul  
urmatoarelor documente utilizate in procedura de potrivire:  
  Fisa-cadru cuprinzand criteriile si informatiile cu privire la copil necesare in realizarea  
potrivirii teoretice la nivelul Oficiului Roman pentru Adoptii, prevazuta in anexa nr. 3;  
  Fisa-cadru cuprinzand criteriile si informatiile cu privire la persoana/familia  
adoptatoare necesare in realizarea potrivirii teoretice la nivelul Oficiului Roman pentru  
Adoptii, prevazuta in anexa nr. 4;  
  Fisa sintetica de potrivire teoretica la nivelul directiilor generale de asistenta sociala si  
protectia copilului, prevazuta in anexa nr. 5;  
  Raportul intocmit ca urmare a parcurgerii procedurii de potrivire, prevazut in anexa nr.  
6. 
Art. 3 
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin. 

Art. 4 
Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si Oficiul Roman pentru 
Adoptii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 5 
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

NOTA 
Anexele de mai jos prezinta informatia informatia continuta de anexe. Modul de 



dispunere a fost insa prelucrat, pentru usurinta prezentarii online 

Anexa nr. 1 - CRITERIILE pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica initiata de Oficiul  
Roman pentru Adoptii  

I. Criteriile de potrivire pentru copil: 
1. Existenta unor frati/surori adoptati/adoptate/adoptabili/adoptabile 
2. Existenta unei rude pana la gradul al IV-lea care doreste sa adopte copilul 
3. Viata de familie cu un adoptator/o familie adoptatoare, cu o durata de cel putin 6 luni 
4. Judetul de domiciliu 
5. Varsta 
6. Originea etnica 
7. Sexul 
8. Limba 
9. Starea de sanatate si nivelul de dezvoltare 

II. Criterii de potrivire pentru persoana/familia adoptatoare: 
1. Adoptia unui copil care este fratele/sora biologic/biologica al/a copilului pentru care se 
realizeaza potrivirea teoretica 
2. Gradul de rudenie cu copilul pentru care se realizeaza potrivirea teoretica 
3. Viata de familie cu copilul adoptat, cu o durata de cel putin 6 luni 
4. Numarul copiilor inscrisi in atestat 
5. Judetul de domiciliu 
6. Varsta copilului pe care il poate adopta persoana/familia 
7. Etnia copilului pe care persoana/familoia doreste sa il adopte 
8. Sexul copilului pe care persoana/familia il poate adopta 
9. Limba vorbita in familie 
10. Capacitatea de a raspunde nevoilor unui copil cu o anumita stare de sanatate/un 
anumit nivel de dezvoltare 

Anexa nr. 2 - CRITERIILE utilizate in potrivirea teoretica a copilului cu adoptatorul/familia 
adoptatoare la nivelul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului 

1. Factorii-cheie din copilaria timpurie (0-1 an) si implicatiile acestora 
2. Factorii-cheie din istoria copilului (incepand cu varsta de 1 an) si implicatiile acestora 
3. Varsta copilului si mentiuni referitoare la diferente intre varsta cronologica si varsta de 
dezvoltare 
4. Originea etnica 
5. Originea culturala 
6. Religia 
7. Limba 
8. Nevoile de sanatate, inclusiv probleme legate de dizabilitati 
9. Nevoi emotionale si/sau comportamentale, inclusiv tulburari de atasament 
10. Potential intelectual/Nevoi intelectuale 
11. Nevoi educationale 



 

___ 

12. Principalele trasaturi de personalitate 
13. Interese/Abilitati/Aptitudini 
14. Trasaturi fizice 
15. Dorinte exprimate de copil in legatura cu adoptia 
16. Factori geografici de mediu 
17. Componenta familiei celei mai potrivite nevoilor copilului 

Anexa nr. 3 - FISA-CADRU cuprinzand criteriile si informatiile cu privire la copil necesara in 
realizarea potrivirii teoretice la nivelul Oficiului Roman pentru Adoptii 

Nr. crt.  Criterii de potrivire pentru copilul  In completarea fisei  
vor fi mentionate, dupa caz, urmatoarele informatii  

1. Fratrie Da – precizati: nume si prenume ...; CNP .../Nu  
- copilul are frati/surori/adoptati/adoptate Da – precizati: nume si prenume ...; CNP  
.../Nu  
- copilul are frati/surori adoptabili/adoptabile^1  
2. Copilul are o ruda pana la gradul al IV-lea care doreste sa il adopte Nume si prenume  
ruda ... domiciliul ...  
3. Copilul are viata de familie de minimum 6 luni cu un adoptator/o familie adoptatoare  
Da – precizati: nume si prenume persoana/familie:  
Relatia acesteia cu copilul: ... (tutore, asistent maternal profesionist, persoana/familia care  
are copilul in plasament/alta situatie – specificati)  
Data de la care copilul are viata de familie cu persoana/familia:  
Nu  
4. Judetul Judetul in care domiciliaza copilul:  
5. Varsta Varsta copilului:  
6. Originea etnica roman /maghiar /rrom /ucrainean /german /rus /tatar /sarb /slovac  
/bulgar /alta (precizati):  
Nu se cunoaste etnia  
7. Sex M /F  
8. Limba vorbita de copil romana /maghiara /rromani /ucraineana /germana /rusa /turca /  
sarba /slovaca bulgara / alta (precizati):  
9. Starea de sanatate/nivelul de dezvoltare Sanatos clinic: Da /Nu Boli cronice: Da /Nu  
Retard mental: Da – usor /mediu/sever /profund /Nu Handicap: Da – gradul: usor /mediu  
/accentuat /grav /Nu  
Intarzieri in dezvoltare: Da /Nu  
Mentionati daca data depunerii cererii de deschidere a procedurii adoptiei este anterioara  
sau ulterioara datei de 7 aprilie 2012 (bifati): Inainte de 7.04.2012 /Dupa 7.04.2012  

^1 In cadrul procedurii adoptiei, pentru fratii aflati in evidenta Oficiului Roman pentru 
Adoptii se urmareste cu prioritate adoptia lor impreuna; in situatia in care se apreciaza ca 
separarea fratilor raspunde interesului superior al acestora, este necesar sa fie anexat la 
prezenta un raport in cadrul caruia sa fie propusa si justificata initierea demersurilor de 
potrivire separata a fratilor. 



  

Anexa nr. 4 - FISA-CADRU cuprinzand criteriile si informatiile cu privire la persoana/familia 
adoptatoare necesare in realizarea potrivirii teoretice la nivelul Oficiului Roman pentru Adoptii 

Adoptatorul/familia adoptatoare ... urmeaza sa parcurga procedura  
adoptiei interne  /internationale  

Nr. crt.   Criterii de potrivire pentru familie  In completarea fisei  
vor fi mentionate, dupa caz, urmatoarele informatii:  

1. A adoptat un copil/ ... copii Numele si prenumele copilului/copiilor adoptat/adoptati ...  
CNP-ul copilului/copiilor adoptat/adoptati ...  
2. Este ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv cu copilul/copiii adoptabil/adoptabili  
Numele si prenumele copilului/copiilor adoptat/adoptabili  
Gradul de rudenie  
3. Are viata de familie^1 cu un copil/.... copii de minimum 6 luni Da - precizati: numele  
si prenumele copilului/copiilor:  
CNP-ul copilului/copiilor:  
Forma de protectie speciala/alternativa in care se afla copilul sau, dupa caz, mentionarea  
altor situatii care au condus la convietuirea cu copilul:  
Data stabilirii tutelei/plasamentului la adoptator/familia adoptatoare sau, dupa caz, data  
de la care are loc convietuirea:  
Nu  
4. Numarul copiilor inscrisi in atestat 1/...  
5. Judetul de domiciliu Se va mentiona judetul in care persoana/familia domiciliaza:  
6. Varsta copilului Se va mentiona varsta copilului/copiilor care poate/pot fi  
adoptat/adoptati, conform mentiunilor din raportul final de evaluare  
7. Etnia copilului pe care ar dori sa il adopte roman /maghiar /rrom /ucrainean /german  
/rus /turc /tatar /sarb /slovac /bulgar /alta (precizati):  
Indiferent de etnie  
8. Sexul copilului pe care ar putea sa il adopte M /F /Indiferent de sex  
9. Limba vorbita in familie romana /maghiara /rromani /ucraineana /germana /rusa /turca  
/sarba /slovaca /bulgara /alta (precizati):  
10. Poate raspunde nevoilor unui copil cu o anumita stare de sanatate/un anumit nivel de  
dezvoltare Poate sa adopte un copil clinic sanatos: Da  
Poate sa adopte un copil cu boli cronice: Da /Nu  
Poate sa adopte un copil cu retard mental: Da - usor /mediu /sever /profund /Nu  
Poate sa adopte un copil cu handicap: Da - grad: usor /mediu /accentuat /grav /Nu  
Poate sa adopte un copil cu intarzieri in dezvoltare – Da /Nu  

^1 In aprecierea existentei vietii de familie se va lua in considerare modul in care aceasta 
este definita de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul 
juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Anexa nr. 5 - FISA SINTETICA de potrivire teoretica la nivelul directiilor generale de asistenta 
sociala si protectia copilului 

Nr. crt. Criterii de potrivire pentru copilul Informatii/Descriere Criterii esentiale 
Persoana/Familia 1 (numele) Persoana/Familia 2 (numele) Persoana/Familia 3 (numele) 



___ 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Factori-cheie din copilaria timpurie (0-1 an) si implicatiile acestora 
2. Factori-cheie din istoria copilului (incepand cu varsta de 1 an) si implicatiile acestora 
3. Varsta copilului si daca varsta cronologica este diferita de varsta de dezvoltare 
4. Originea etnica 
5. Originea culturala 
6. Religia 
7. Limba 
8. Nevoile de sanatate, inclusiv probleme legate de dizabilitati 
9. Nevoi emotionale si/sau comportamentale, inclusiv tulburari de atasament 
10. Potential intelectual, nevoi intelectuale 
11. Nevoi educationale 
12. Principalele trasaturi de personalitate 
13. Interese/Abilitati/Aptitudini 
14. Trasaturi fizice 
15. Dorinte exprimate de copil in legatura cu adoptia 
16. Factori geografici, de mediu etc. 
17. Componenta familiei celei mai potrivite nevoilor copilului 

In coloanele 4, 5 si 6 profesionistul bifeaza daca persoana/familia poate raspunde  
criteriilor de potrivire pentru copil, asa cum sunt acestea notae in coloana 1 si detaliate in  
coloana 2.  
In coloana 3 profesionistul bifeaza doar criteriile pe care le considera esentiale (dintre  
cele detaliate in coloana 2) si la care in mod obligatoriu persoana/familia trebuie sa  
raspunda.  

Responsabil de caz al copilului^1),  
(numele, prenumele si semnatura)  

Responsabil de caz al persoanei/familiei adoptatoare,  
(numele, prenumele si semnatura)  

Psiholog,  
(numele, prenumele si semnatura)  

^1 In situatia in care copilul este plasat in reteaua de asistenta maternala sau in cadrul 
unui serviciu rezidential al unui organism privat autorizat sa desfasoare activitati in 
domeniul adoptiei, asistentul social/psihologul din cadrul acestuia participa la procedura 
de potrivire, alaturi de specialistii compartimentului adoptii si postadoptii din cadrul 
directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. 

Anexa nr. 6 - RAPORT intocmit ca urmare a parcurgerii procedurii de potrivire^1 



___ 

1. Nume, prenume copil: 
2. Nume, prenume adoptator/familie adoptatoare: 
3. Procedura de potrivire practica a fost initiata in data de: 
4. Intalnirile dintre copil-adoptator/familia adoptatoare au avut loc in datele: 
5. Modul in care adoptatorul/familia adoptatoare raspunde nevoilor copilului sau, dupa  
caz, exista potential/resurse pentru a raspunde acestor nevoi, dupa cum urmeaza:  
a) factori-cheie din istoria copilului, inclusiv din copilaria timpurie:  
b) varsta copilului si eventualele diferente de varsta dintre varsta cronologica si varsta de  
dezvoltare:  
c) originea etnica:  
d) originea culturala:  
e) religia:  
f) limba:  
g) nevoile de sanatate, inclusiv probleme legate de dizabilitati:  
h) nevoi emotionale si/sau comportamentale, inclusiv tulburari de atasament:  
i) potential intelectual, nevoi intelectuale:  
j) nevoi educationale:  
k) principalele trasaturi de personalitate:  
l) interese/abilitati/aptitudini:  
m) trasaturi fizice:  
n) dorinte exprimate de copil in legatura cu adoptia:  
o) factori geografici, de mediu:  
p) componenta familiei celei mai potrivite nevoilor copilului:  
6. Observatii^2):  
7. Concluziile privind compatibilitatea dintre copil si adoptator/familia adoptatoare:  
8. Propunem sesizarea instantei judecatoresti pentru incredintarea in vederea adoptiei a  
copilului ..... la adoptatorul/familia adoptatoare.....  

Resposabil de caz al copilului,  
(numele, prenumele si semnatura)  

Responsabil de caz al adoptatorului/familiei adoptatoare,  
(numele, prenumele si semnatura)  

Psiholog,  
(numele, prenumele si semnatura)  

^1) Este realizat de responsabilii de caz ai copilului si, respectiv, ai adoptatorului/familiei 
adoptatoare si un psiholog din cadrul compartimentului de adoptii si postadoptii. In 
situatia in care copilul este plasat in reteaua de asistenta maternala sau in cadrul unui 
serviciu rezidential al unui organism privat autorizat sa desfasoare activitati in domeniul 
adoptiei, asistentul social/psihologul din cadrul acestuia participa la procedura de 
potrivire, alaturi de specialistii compartimentului adoptii si postadoptii din cadrul 
directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. 



^2) Se vor mentiona eventualele elemente particulare evidentiate in cadrul procesului de 
potrivire, precum si, dupa caz, acele aspecte ce necesita o atentie deosebita in perioada de 
incredintare in vederea adoptiei, in vederea facilitarii integrarii copilului in noul mediu de 
viata. 


