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Conform studiului „Abandonul copiilor în Republica 
Moldova”, realizat în 2005 de către Guvernul Republicii 
Moldova cu sprijinul UNICEF, s-a constatat că în 
fiecare zi în ţară este abandonat cel puţin un copil de 
până la 7 ani, nouă din zece copii abandonaţi au părinţi 
în viaţă, fiecare al treilea copil abandonat este părăsit 
de mama sa în primele 4 zile după naştere; şase din 
zece copii abandonaţi sunt părăsiţi în maternităţi sau 
secţii pediatrice, majoritatea copiilor plasaţi în instituţii 
nu-şi mai găsesc niciodată o familie, jumătate din copiii 
plasaţi în instituţii mai au fraţi şi surori, care cresc tot 
în afara familiei, fiecare a cincea femeie care îşi 
abandonează copilul este la prima sarcină, 60 la sută 
din femeile care îşi abandonează copilul sunt mame 
solitare, în 36,7% din cazuri abuzul şi neglijarea s-au 
înregistrat drept unul dintre motivele de abandon.



Adopția prezintă cea mai optimă rezolvare pentru 
copilul rămas fără ocrotire părintească formă 
de protecție. Pe parcursul anului 2010, de către 
familiile naţionale au fost înfiaţi 75 copii (la 50 
de copii adopţia a fost încuviinţată de către 
instanţele judecătoreşti din municipiul Chişinău 
şi la 25 de copii de către instanţele din 
raioanele țării).

Deși statul și societatea civilă conștientizează 
valoarea adopției ca formă de protecție a 
copiilor  rămaşi fără îngrijire părintească și 
apreciază efortul familiilor adoptive, acestora se 
acordă puțină atenție și susținere, în oferirea de 
suport informațional și asistență psihosocială 
după încheierea procedurii de adopție. 



Studiul, ale cărui rezultate le vom prezenta în continuare, a 
scos în evidență necesitățile familiei adoptive, pentru a 
oferi o bază științifică și suport informațional, dar și 
pentru a argument conținutul unor programe de 
asistență psihosocială și psihopedagogică a familiei 
adoptive pentru specialiștii din domeniul protecției 
copilului. Cercetarea s-a efectuat prin aplicarea unei 
anchete pe bază de chestionar. Eșantionul a întrunit 50 
de cupluri (mame și tați) și 2 mame, care au adoptat 
copilul soțului. În total la cercetare au participat 102 
persoane. Majoritatea respondenților sunt din Chișinău 
– 27 familii, 4 familii sunt din alte orașe ale Republicii 
Moldova (Rîșcani, Strășeni, Ungheni, Orhei). În total din 
mediul urban au fost chestionați 31 de mame și 31 de 
tați. Celelalte 20 de familii sunt din mediu rural, întrunind 
practice diverse zone ale țării: din centru – raioanele 
Orhei, Hîncești, Strășeni, din nord – Soroca, Glodeni; 
sud – Comrat, Cahul.



Care sunt principalele categorii de adoptatori şi

ce motivaţii invocă pentru adopţie?

 Vîrsta medie a mamelor adoptive este de 39,2 
ani iar vîrsta medie a taţilor adoptivi este de 
41,7 ani. Din analiza mai detaliată rezultă că
decizia asupra adopției este luată mai frecvent
de femei în vîrstă de pînă la 40 de ani și bărbați
de 30-50 de ani. 

 Toți adoptatorilor care au participat la sondaj
sunt căsătoriţi şi au o experienţă maritală
îndelungată (în medie 15,5 ani). 

 Din cele 51 de familii care au participat la 
sondaj, 31 (60,8%) sunt din mediul urban și 20 
(39,2%) – din mediul rural.  



 Din punct de vedere educaţional şi economic, 
familiile adoptatoare se situează peste nivelul
mediu al populaţiei Republicii Moldova. 51% 
dintre mamele adoptatoare și respectiv 41,7% 
dintre taţii adoptatori au studii superioare. 
37,3% din mame și 25,5% din tați – studii
medii de specialitate. Cota celor cu studii
medii complete, liceale și medii incomplete 
este nesemnificativă. 

 54,9% mame și 60,8% tați din părinți sunt
angajați în sectorul public și privat, 11,8% 
mame și 29,4% tați au o afacere proprie. Doar
14 mame, multe din care se află în concediu de 
îngrijire a copilului, și un tată nu sunt angajați
în cîmpul muncii. 



 Majoritatea subiecților sondajului (76,5%)  apreciază
starea material a familiei ca fiind foarte bună și bună, 
mai mult de 1/5 – medie. 

 În mai mult din jumătate din familiile care au 
participat la cercetare (58,8%) se educă de la 1 pînă
la 5 copii, în majoritatea cazurilor aceștia fiind
biologici, mai rar – alți copii adoptați. 

 Motivele privind decizia adopției sunt diverse:  
motivul infertilității este declarat doar de 35,2% 
femei și 13,7% bărbați, circa jumătate din mame și
tați au invocate dorința de a ajuta un copil, celelalte
motive sunt enunțate mai rar, pe locul trei situîndu-
se cel legat de infierea unei rude (nepot sau alta), sau
a copilului soțului/soției -13,7% mame și 13,7% tați.



Care este profilul copiilor adoptați

în Republica Moldova?
 Vârsta medie a copiilor în momentul adopției este

de 3 ani și 1 lună. Cei mai mulți copii adoptați aveau
în momentul adopției peste un an și pînă la 5 – 29 
(56,8%). Mai mult de ¼ - 29,4% - din copii aveau la 
momentul adopției pînă la un an. Copiii de peste 5 
ani la momentul adopției alcătuiesc cea mai joasă
cotă – 13,8%. 

 Vîrsta medie a copiilor adoptați la momentul
cercetării era de 6 ani și 5 luni, adică durata medie a 
adopției este de 3 ani și 4 luni, variind de la 8 luni
pînă la 7 ani.

 18 (35,3%) din copiii adoptați sunt băieți și 33 
(64,7%) – fete. 



 Circa jumătate din copiii adoptați – 45,1% - au 
maternitate recunoscută (86%), dar foarte puţini au 
paternitate recunoscută (10 – 19,6%). Doar zece dintre
copii au fraţi/ surori, fie după ambii părinţi (2 – 3,9%), fie 
după un singur părinte (8 – 15,7%), dar foarte puţini au 
fost adoptaţi împreună cu aceştia (2 – 3,9%). Sunt
prezente cazuri de adopție a unei rude (nepot sau rudă
de gradul II-III), sau a copilului soțului/soției -13,7% 
mame și 13,7% tați. 

 Mulți copii au beneficiat de protecţie specială (58,4%), 
măsurile cele mai frecvente de protecţie au fost, în
ordine, următoarele: plasament în centru de plasament
sau centru de tip familial (14 – 27,5%), plasament la 
asistent maternal profesionist (8 – 15,7%), plasament în
regim de urgență (4 –7,8%), plasament la o familie / 
persoană (4 – 7,4%). 3 copii (5,9%) au beneficiat de 
măsură de protecție în familia adoptatoare: părinții au 
avut pentru început statut de tutore.



Care sunt caracteristicile

dezvoltării copilului adoptat?
 Rata tulburărilor comportamentului motor și

lingvistic în rîndul copiilor adoptați întrecea la 
momentul adopției norma medie. La momentul
realizării chestionării rata tulburărilor a scăzut
considerabil: părinții indică la prezența tulburărilor
comportamentului motor cu caracter ușor doar în
proporție de 2 la sută, iar cu caracter major – de 
5,9%, date care se înscriu în normă: incidența
tulburărilor comportamentului motor este de circa 
6%, iar a celor de limbaj – de 15-25%.

 27,5% din copii aveau în timpul adopției probleme de 
sănătate somatică, care în răstimpul aflării în familie s-
au redus pînă la 7,8%.  



 Au fost rezolvate eficient un șir de probleme legate de 

reactivitatea copiilor (de la 23,5% la 9,8%), atenția lor (de la 37,3% 

la 9,8%), activism (de la 15,7% la 7,8%), sensibilitate (de la 17,6% la 

7,8%). 

 Doar în cazul retardului mintal nu s-au realizat succese (scădere

de la 11,8% la 7,8%).

 A scăzut considerabil rata tulburărilor sferei afective (agresivitatea

– de la 25,5% la 13,7%; anxietatea – de la 21,6% la 9,8%; 

sentimental de izolare – de la 23,5% la 5,9%; tristețea – de la 

23,5% la 5,9%, nevrozitatea – de la 33,3% la 7,8%), au fost

înlăturate multe problem ce țin de relaționarea cu adulții (de la 

17,6% la 2,0%) și cu alții copii (de la 15,7% la 5,9%). Însă mai sunt

actuale stările emotive tensionante, deoparece se întîlnesc cam în

aceeași proporție comportamentele care le denotă (recurgerea la 

autoloviri, autoprovocare de alte suferințe fizice, durere – de la 

7,8% la 5,9%; legănările – de la 9,8% la 7,8%; supărările

neîntemeiate – de la 15,7% la 9,8%). 



Cum evoluează relațiile între părinții

adoptatori și copiii adoptați pe

parcursul adopției?

 Se remarcă un atașament mai pronunțat între mame
și copiii adoptați: media aprecierilor oferite de mame
este de 4,5, a celor date de tați – 4. 

 Se poate constata că stabilitatea adopției este certă
pentru mai mult de jumătate din cuplurile care au 
participat la sondaj. În cazul a 11,8% din familii, care 
au apreciat ca negativ impactul plasării copilului în
familie, adopția se pomenește sub riscul de a fi
anulată. O bună parte din cupluri consideră adopția
ca fiind mai dificilă, decît s-au așteptat, această
apreciere constituind un alt factor de ris



În analiza noastră am scos în evidență câteva 
caracteristici ale copilului care, potrivit 
literaturii de specialitate, provoacă stres în 
familia adoptivă: vârsta şi apartenența sexuală a 
copilului, istoricul de plasament, starea de 
sănătate fizică, manifestările emoţional-
comportamentale şi conduita în raport cu 
părinţii adoptatori. Resursele sunt definite de 
McCubbin şi Patterson (1985) ca un ansamblu 
de caracteristici, trăsături şi abilităţi individuale, 
familiale sau comunitare, care pot fi accesate 
cu scopul de a răspunde solicitărilor 
determinate de factorul/evenimentul stresor. 



Pentru părinţii adoptatori s-au dovedit, în diferite 
studii, a fi deosebit de importante resursele 
informaţionale, dobândite anterior adopţiei. 
Această categorie de resurse confer un 
sentiment de pregătire şi elimină riscul unor 
expectanţe eronate. Lipsa lor conduce la 
frustrare şi sentimentul de a fi copleşiţi de 
experienţele adopţiei, trăiri care se 
repercutează asupra relaţiilor din cadrul 
familiei adoptatoare. O altă categorie de 
resurse sunt cele sociale formale şi informale şi 
serviciile specializate (medicale, psihologice, de 
asistenţă socială). Pe lângă acestea avem în 
vedere resursele economice, dar şi 
caracteristicile socio-demografice ale părinţilor 
adoptatori.



Pentru a identifica factorii care influențează negativ 
stabilitatea adopției am realizat corelarea datelor 
(Bravais Pearson), din care au rezultat câteva 
rezultate statistic semnificative. 

 Prezența dificultăților motore majore se prezintă ca 
o condiție a aprecierii cît mai negative a impactului 
copilului în familie: r=0,510 la p<0,01, și a perceperii 
adopției ca fiind dificilă r=0,277 la p=0,05.

 Au un impact negativ tulburările majore de limbaj 
asupra evaluării impactului copilului în familie: 
r=0,510 la p<0,01, și a perceperii adopției ca fiind 
dificilă r=0,277. La fel influențează evaluarea 
impactului copilului în familie: r=0,408 la p<0,01, și a 
perceperii adopției ca fiind dificilă r=0,277 la p<0,05 
reactivitatea copilului.



 Alte calcule au indicat la rolul distructiv pe 
care îl are îngrijorarea de a putea greși în 
alegerea copilului asupra stabilității adopției: 
influențează aprecierea impactului amplasării 
copilului în familie (r=-323 la p=0,021) și 
poate conduce la renunțarea la plasament 
(r=0,297 la p=0,34).

 Aprecierea impactului copilului asupra 
familiei este influențată pozitiv de 
înțelegerea copilului cu mama (r=-0,351 la 
p=0,012) și apropierea dintre ei   (r=-0,351 
la p=0,012).



Studiul necesităților familiei adoptive și promovarea 
informației veridice despre situația acestor familii în 
societate constituie atât o bază științifică pentru 
elaborarea suportului informațional necesar acestor 
familii, a unor programe de asistență psihosocială și 
psihopedagogică a familiei adoptive pentru specialiștii 
din domeniul protecției copilului, cât și poate servi 
drept un început de dezvoltare a serviciilor 
specializate, sensibilizare a societății față de aceste 
familii, pune în atenția statului și societății civile nu 
doar viciile sociale, ci și valorile general-umane și 
faptele social-pozitive ale cetățenilor Republicii 
Moldova, demonstrând populației că acțiunile lor 
umanitate sunt apreciate și susținute. 


