
 
  

  

Evidența copiilor cu statut adoptabil  

din cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului: 

03.01.2022 

Cupluri de frați din evidență cu statut adoptabil: 

Nr. 

d/o 

Nr. de cupluri Genul copilului şi anul naşterii 

1.  2 (4 copii) 1) masc. (a.n. 2006), masc. (a.n. 2007), masc. (a.n. 2009), fem. (a.n. 2010); 

2) fem. (a.n. 2007), masc. (a.n. 2006), fem. (a.n. 2010), masc. (a.n. 2008). 

2.  2 (3 copii) 1) fem. (a.n.2004), fem. (a.n. 2005), masc. (2012); 

2) fem. (a.n. 2004), masc. (a.n. 2006), masc. (a.n. 2008). 

3.  7 (2 copii) 1) masc. (a.n. 2014), masc. (a.n. 2010) – copil cu nevoi speciale; 

2) fem. (a.n. 2007), masc. (a.n. 2009); 

3) fem. (a.n. 2007), fem. (a.n. 2012); 

4) masc. (a.n. 2006), masc. (a.n. 2004); 

5) fem. (a.n. 2004),  fem.(a.n. 2005); 

6) fem. (a.n. 2007); fem. (a.n. 2011); 

7) masc. (a.n. 2004); fem. (a.n. 2008). 

 

 

Copiii din evidență cu statut adoptabil (1 copil): 

Nr. 

d/o 
Nr. de copii 

Genul copilului şi anul 

naşterii 
Nr. de copii 

Genul copilului şi anul 

naşterii 

1.  4 masc. (a.n. 2004) 4 fem. (a.n. 2004) 

2.  2 masc. (a.n. 2005) 1 fem. (a.n. 2005) 

3.  2 masc. (a.n. 2006) 2 fem. (a.n. 2006) 

4.  1 masc. (a.n. 2007)  - 

5.  1 masc. (a.n. 2008)  - 

6.  1 masc. (a.n. 2011)   
 

 

 

Copiii cu nevoi speciale din evidență cu statut adoptabil: 

Nr. 

d/o 

 

Nr. de copii Genul copilului şi anul naşterii 

Nr. 

de 

copii 

Genul copilului şi anul naşterii 

1.  1 masc. (a.n. 2005) - - 

2.  1 masc. (a.n. 2006) 1 fem. (a.n.2007) 

3.  2 masc. (a.n. 2007) 1 fem. (a.n. 2008) 

4.  1 masc. (a.n. 2008) 1 fem. (a.n. 2010) 

5.  1 masc. (a.n. 2012) 1 fem. (a.n. 2011) 

6.  2 masc. (a.n. 2014) 1 fem. (a.n. 2013) 

7.  1 masc. (a.n. 2016) - - 

8.  1 masc. (a.n. 2018) - - 

 

În total 80 de copii, din care 19 sunt în proces de adopție, în așteptare – 61 de copii  


